
 

عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

عارتخا ةءارب  حنم  ةداهش 

سلجم لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماـظن  ماـكحأ  ىلإ  ًادانتـسا  ةـيبرعلا  جـيلخلا  لودـل  نواـعتلا  سلجمل  عارتخـالا  تاءارب  بتكم  نإ 
ح: ــ نم رر  ـــ قي ليربا 2000 م  يف  ةرقملا  ةيذيفنتلا  هتحئالو  ربمفون 1999 م  يف  رقملا  ةيبرعلا  جيلخلا  لودل  نواعتلا 

FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC يس لا  لا  لانویشانرتنا  زلورتنوك  رشیف 

عارت ـــ خا ةءار  ـــــ ب

GC0007902 مقر : عارتخا  ةاءارب 

قحلا ةءاربـلا  كـلاملو  �م   05/01/2013: يف عدوـملا  لصاوتم و  لكـشب  ةردـقب  دوزم  ينادـيم  زاهج  : ىمـسملا عارتخـالا  نع 
هذ ــ رب ه ـ تع ـ ت�ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجم  لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماظن  اهحنمي  يتلا  قوقحلا  لماكب  عافتنالا  يف 

05/01/2033 م ة : ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  05/01/2013 نم ًاراب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نير ع ــــ ـش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةـيرا  ـــ ـس ةءارب  ــ لا
ماـظن ماـكحأ  نـم  يـأل  اـهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اـهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ــشب كـلذو 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب 
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 5/1/2013 بلطلا : میدقت  خیرات  [ 22] 

: ةیولوألا [ 30] 
ةیولوألا مقر  ةیولوألا[31 ] خیرات  ةلودلا[32 ] مسا  [ 33]

اكیرمأ13/345,1072012/1/6
ریثناب  .سا  لیشتیم  - 2، سالوكین .سا  نیفاد  - 1 نوعرتخملا : [ 72] 

ثواس  205 يس ، لا  لا  لانویشانرتنا  زلورتنوك  رشیف  - 1 ةءاربلا : كلام  [ 73] 
 ، ةیكیرمألا ةدحتملا  تایالولا  نوات ،  لاشرام  اویا 20158 ، تیرتس ، ،  رتنس 

ةینوناقلا  تاراشتسالاو  ةاماحملل  رامعلا  نامیلس  بتكم  لیكولا : [ 74] 

لصاوتم  لكشب  ةردقب  دوزم  ينادیم  زاھج  [ 54]   
ّيلوأ ةردق  ذفنم  ينادیم ، زاھج  تیبم  نمضتی  ةیلمعلا  يف  مكحتلا  ماظن  يف  مادختسالل  لصاوتم  لكشب  ةردقب  دوزم  ينادیم  زاھجب  يلاحلا  عارتخالا  قلعتی  صخلملا : [ 57]   

ةدحوو ةردقلل ، ةیناث  ةیفرط  ةدحو  ةردقلل ، ىلوأ  ةیفرط  ةدحو  ىلع  لمتشت  ةردقلا  ردصم  لیوحتل  ةیطمن  ةدحوو  ھب ، ًالصتم  وأ  ينادیملا  زاھجلا  تیبم  لخاد  ھعضو  متی 
ةدحولا عم  ةمدختسملا  ةردقلا  لیصوتل  ةردقلل  ةثلاثلا  ةیفرطلا  ةدحولا  میمصت  متیو  ّيلوألا ، ةردقلا  ذفنمب  ةردقلل  ىلوألا  ةیفرطلا  ةدحولا  نارتقا  متی  .ةردقلل  ةثلاث  ةیفرط 

ةدحولا نارتقال  لیغشتلا  نم  ىلوألا  ةلاحلا  يف  لمعلل  ةلباق  ةردقلا  ردصم  لیوحتل  ةیطمنلا  ةدحولا  دعتو  .ينادیملا  زاھجلا  نم  لقألا  ىلع  ءزجل  ةردقلل  ةثلاثلا  ةیفرطلا 
ةیفرطلا ةدحولا  نارتقال  لیغشتلا  نم  ةیناثلا  ةلاحلا  يف  لمعلل  ةلباق  ةردقلا  ردصم  لیوحتل  ةیطمنلا  ةدحولا  دعتو  ةردقلل ، ةثلاثلا  ةیفرطلا  ةدحولاب  ةردقلل  ىلوألا  ةیفرطلا 

.ةردقلل  ةثلاثلا  ةیفرطلا  ةدحولاب  ةردقلل  ةیناثلا 

 5 لاكشألا : ددع       13 ةیامحلا : رصانع  ددع   

 

.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 



 

  جهاز ميداين مزود بقدرة بشكل متواصل
  امللخص

  
يتعلق االخرتاع احلايل جبهاز ميداين مزود بقدرة بشكل متواصل لالستخدام يف نظام 

التحكم يف العملية يتضمن مبيت جهاز ميداين، منفذ قدرة أوّيل يتم وضعه داخل مبيت اجلهاز 
تشتمل على وحدة طرفية أوىل للقدرة،  امليداين أو متصًال به، ووحدة منطية لتحويل مصدر القدرة

لثة للقدرة نية للقدرة، ووحدة طرفية  يتم اقرتان الوحدة الطرفية األوىل للقدرة . وحدة طرفية 
مبنفذ القدرة األوّيل، ويتم تصميم الوحدة الطرفية الثالثة للقدرة لتوصيل القدرة املستخدمة مع  5 

وتعد الوحدة النمطية لتحويل . ألقل من اجلهاز امليداينالوحدة الطرفية الثالثة للقدرة جلزء على ا
مصدر القدرة قابلة للعمل يف احلالة األوىل من التشغيل القرتان الوحدة الطرفية األوىل للقدرة 

لوحدة الطرفية الثالثة للقدرة، وتعد الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة قابلة للعمل يف احلالة 
لوحدة الطرفية الثالثة للقدرةالثانية من التشغيل الق   .رتان الوحدة الطرفية الثانية للقدرة 

 10 



 

  جهاز ميداين مزود بقدرة بشكل متواصل
  الوصف الكامل

 :اجملال التقين لالخرتاع

يتعلق االخرتاع احلايل بصفة عامة بطرق وأجهزة ملعاجلة أنظمة حتكم، وعلى وجه ] 0001[
 5  .واصلة جلهاز ميداين يف نظام حتكم يف عملية، بطرق وأجهزة لتوفري قدرة متالتحديد

 :لالخرتاع اخللفية التقنية

بصفة عامة، تتضمن أنظمة التحكم يف العملية، على سبيل املثال، تلك املستخدمة ] 0002[
واحداً أو أكثر من وسائل على يف العمليات الكيميائية، البرتولية وغري ذلك من العمليات، 

واحدة على مضيفة زية يف العملية اليت تقرتن بصورة متصلة مبحطة عمل املركزية والالمركالتحكم 
عن طريق نواقل تناظرية، رقمية، أو ووسيلة حتكم وقياس واحدة أو أكثر للعملية، األقل،  10 

تؤدي األجهزة امليدانية على سبيل املثال، الصمامات، ضوابط موضع . رقمية جممعة/تناظرية
على سبيل املثال، درجة احلرارة، الضغط، أو (وأجهزة استشعار الصمامات، حمّوِالت، ومرِسالت 

داخل العملية، على سبيل املثال، فتح أو غلق خمتلف الوظائف ) أجهزة استشعار معدل التدفق
عن طريق نواقل (وتستقبل وسيلة التحكم يف العملية . متغريات العمليةالصمامات أو قياس 

ملية أو متغريات العملية اليت حتدث عن طريق أو تكون دالة على قياسات العإشارات ) االتصال 15 

مصاحبة لألجهزة امليدانية، وتقوم بتنفيذ نظام حتكم على أساس املعلومات اليت مت استقباهلا، 
 عرب واحد أو أكثر من النواقل إىل األجهزة امليدانيةوتقوم بتوليد إشارات حتكم يتم إرساهلا 

ووسيلة التحكم طي، تكون املعلومات من األجهزة امليدانية وبشكل من .للتحكم يف تشغيل العملية
املضيف لتمكني متاحة لواحد أو أكثر من االستخدامات اليت يتم تنفيذها عن طريق حمطة عمل 



 

شّغل من 
ُ
لعملية، على سبيل املثال، مشاهدة احلالة احلالية امل اجراء الوظائف املطلوبة فيما يتعلق 

  .عملية، إخلللعملية، تعديل تشغيل ال
اليت تؤدي واحدة أو أكثر من وظائف التحكم " الذكية"أصبحت األجهزة امليدانية ] 0003[

إلضافة إىل اجراء الوظيفة األساسية داخل . يف العملية سائدة يف صناعة التحكم يف العملية
از يتضمن كل جه، )على سبيل املثال، رصد درجة احلرارة والتحكم يف وضع الصمام(العملية  5 

جلهاز، ويتصل املعاجل . ميداين ذكي ذاكرة ومعاجل دقيق ت اليت تتعلق  تقوم الذاكرة بتخزين البيا
نوية على سبيل املثال، /، وأو أجهزة أخرى/الدقيق بوسيلة التحكم و جراء مهام  أو تقوم 

القياسي، مت تطوير عدد من بروتوكوالت االتصال . املعايرة الذاتية، التعريف، التشخيص، إخل
املفتوح، الرقمي، الرقمي والتناظري اجملمع على سبيل املثال، مت تطوير بروتوكوالت حمول عن بعد 

، Highway Addressable Remote Transducer  (HART®)قابل للتوجيه ذو مسار سريع  10 

PROFIBUS® ،FOUNDATION™ Fieldbus ،WORLDFIP® ،DeviceNet® شبكة مساحة ،
لتمكني األجهزة امليدانية الذكية اليت مت   Controller Area Network (CAN)وسيلة التحكم 

تصنيعها من قبل خمتلف الشركات املصّنعة لالتصال مع بعضها البعض أثناء القيام بواحدة أو 
على  أصبحت الشبكات الالسلكيةعلى وجه التحديد، . أكثر من وظائف التحكم يف العملية

 International Society of Automation 15 و ®WirelessHARTسية سبيل املثال، الشبكات القيا

(ISA)  100.11 شائعة بشكل متزايد يف أنظمة التحكم يف العملية.  
الوظيفية داخل نظام التحكم  طاراتاإليتم تصميم األجهزة املختلفة أو بشكل منطي، ] 0004[

لتشكل واحدة أو ) ة السلكيةعلى سبيل املثال، عرب شبك(يف العملية لالتصال ببعضها البعض 
أكثر من حلقات التحكم يف العملية، وتكون العمليات الفردية منها منتشرة خالل العملية 

لتايل تكون المركزية كملها، وللحفاظ على التشغيل الفعّ . و لتايل تقليل ال للعملية  عدد و 20 



 

احبة لنظام التحكم يف مرات إيقاف الوحدة واملكاسب املفقودة، جيب أن تعمل األجهزة املص
يعد واحد أو أكثر من وبشكل منطي، . العملية بشكل مالئم وبصورة ميكن االعتماد عليها

شّغل
ُ
لعملية عن ضمان أن األجهزة داخل نظام التحكم يف ا نيمسؤول ذوي اخلربة البشرمن  نيامل

ا أعن اصالح أو استبدال األجهزة  نيتعمل بكفاءة، وكذلك مسؤول   .عطالاليت يوجد 
بشكل منطي أن األجهزة  هؤالء املشغلنيضمن يولية، جيب أن ؤ كجزء من هذه املس] 0005[ 5 

لقدرة بصورة مالئمة تتضمن وبشكل منطي، . امليدانية يف نظام التحكم يف العملية تكون مزودة 
لك وذوحدات القدرة اليت أساسها البطارية األجهزة امليدانية املستخدمة مع الشبكات الالسلكية 

تبدد الطاقة الكهربية املخزنة يف وحدة عند . لتجنب تقييد وضع األجهزة داخل بيئة الوحدة
أقل من مستوى جهد معني، أو أقل على سبيل املثال، (القدرة جلهاز ما ألقل من مستوى معني 

شّغل ، )من النسبة املئوية للجهد األقصى لوحدة القدرة
ُ
جهد منخفض إشارة ميكن أن يستقبل امل 10 

زالة وحدة القدرة املبددة وتركيب وحدة . ن طريق حمطة عمل املضيفع شّغل 
ُ
بعد ذلك، يقوم امل

لكامل   .قدرة بديلة مشحونة 
بني إزالة الوحدة النمطية القدمية وتركيب الوحدة النمطية اجلديدة، يف الفرتة الزمنية ] 0006[

. يفقد اجلهاز أي مصدر قدرةوالذي خالله " لوقت توقف"خيضع اجلهاز على الرغم من ذلك، 
ر الضارة ويكون لوقت توقف  أوًال، ألن . على نظام التحكم يف العمليةاجلهاز العديد من اآل 15 

األساسية للجهاز ) الوظائف(ال ميكن إجراء الوظيفة ال يعمل أثناء وقت التوقف، اجلهاز امليداين 
ت لسوف يتوقف اجلهاز امليداين على سبيل املثال، . امليداين على سبيل (لرصد جلمع البيا
ت جهاز االستشعاراملثال،  كمثال آخر، سوف يقوم اجلهاز . وقت توقف اجلهازأثناء  )بيا

دة أو خفض ضغط اهلواء لضبط موضع الصمام بصورة  يقاف ز الضابط ملوضع الصمام 
يؤدي  لية،يف بعض أنظمة التحكم يف العمعالوة على ذلك، . مالئمة أثناء وقت توقف اجلهاز 20 



 

ت ووقت توقف اجلهاز امليداين إىل  ألجهزة األخرى يف النظامأو /فقد البيا . التأخر فيما يتعلق 
خر متزايد يف على سبيل املثال،  ميكن أن يتسبب وقت توقف اجلهاز امليداين يف فقد، أو 

ت  لقدرة أو ُتشّكل أجانتشار، بيا هزة ميدانية تعتمد بصورة طبيعية على جهاز غري مزود 
ميكن أن تقوم بعض األجهزة امليدانية عالوة على ذلك، . أو وسائل التحكم يف العملية/أخرى و

النظام الكامل اخلاصة بنظام التحكم يف العملية، وميكن أن تتسبب يف أن يصبح جراء الوظائف  5 

لقدرةمعطًال  م يف العملية، لنسبة للعديد من أنظمة التحك. عندما يكون اجلهاز غري مزود 
إلعادة الذي يستغرقه اجلهاز امليداين حسب الزمن تتفاقم كذلك املشكالت من هذا النوع 

لشبكة  حسب الزمن الذي يستغرقه نظام أو /وتركيب وحدة القدرة اجلديدة، مبجرد االتصال 
يف . لشبكةالتحكم يف العملية إلعادة تنظيمها بشكل فّعال مبجرد إعادة توصيل اجلهاز امليداين 

هذه يف جعل الشبكات، وأنظمة التحكم يف العملية ، ميكن أن تتسبب أموراً مثل احلاالتبعض  10 

هذه الشبكات، لتكون غري فّعالة أو لكي تعمل بصورة غري فّعالة لفرتات زمنية  تستخدماليت 
  .)ساعاتعلى سبيل املثال، (طويلة 

 :الكشف عن االخرتاع

املوافقة عناصر احلماية، وسوف نكمله بعد  إعادة صياغةجلزء ميثل هذا ا: املخرتعون] 0007[
 15 .عناصر احلمايةعلى  من طرفكم

  :والرسومات الوصف املختصر لألشكال
لتحكم يف العملية حيث ميكن لتوضيحي  عن خمطط إطاري لنظام ةعبار  1شكل ال] 0008[

  .اليت مت وصفها هنا ةتوضيحيلطرق واألجهزة اتنفيذ 
داخل نظام التحكم يف توضيحي  بارة عن خمطط إطاري جلهاز ميداينع 2شكل ال] 0009[

 20  .1من الشكل توضيحي  العملية على سبيل املثال لنظام



 

داخل نظام حتكم يف  أخرتوضيحي  هاز ميداينجلعبارة عن خمطط إطاري  3كل شال] 0010[
  .1لشكل ا منتوضيحي  العملية على سبيل املثال لنظام

جلهاز  ةتوضيحي ختطيطي لوحدة حتويل مصدر قدرة خمططن عبارة ع 4شكل ال] 0011[
  .2من الشكل توضيحي  ميداين على سبيل املثال، جلهاز ميداين

 5 ب عبارة عن مساقط منظورية للجزء الداخلي جلهاز ميداين5أ و5ل اشكاأل] 0012[

  .يف موضع إزالة وتركيب، على الرتتيبتوضيحي  يوضح مصدر قدرة أساسيتوضيحي 
 :تفصيلي لالخرتاعالوصف ال

حيث ميكن تنفيذ الطرق  5توضيحي نظام حتكم يف عملية عبارة عن  1شكل ال] 0013[
أو ميكن  5ميكن أن يتضمن نظام التحكم يف العملية . واألجهزة التوضيحية اليت مت وصفها هنا

و صناعية أو تصنيع، مصنع، شبكة استشعار، أ حملطةبيئة حتكم يف عملية ما أن يكون جزء من  10 

يتضمن نظام التحكم يف العملية . أي بيئة أخرى حيث يتم استخدام تقنيات التحكم يف العملية
تعمل وفقاً لواحد أو أكثر من بروتوكوالت التشغيل  10شبكة اتصال  1املوضح يف الشكل  5

سلكية شبكة  10ميكن أن تتضمن شبكة االتصال على وجه التحديد، . اآليل الصناعية
على (تستخدم أو تعمل وفقاً لربوتوكول التشغيل اآليل الصناعي  12تشغيل لا محطة ذاتيةلل

أو غري ذلك من بروتوكوالت .) ، إخل)مركزيةأطراف ال( HART ،PROFIBUS DPسبيل املثال،  15 

ميكن أيضاً أن تتضمن شبكة  .).، إخلEthernet ،RS-485على سبيل املثال، إيثرنت (االتصال 
صناعي تستخدم أو تعمل وفقاً لربوتوكول  14ذاتية التشغيل  طةحملالسلكية شبكة  10االتصال 
أو  WirelessHARTالسلكي  HART بروتوكول على سبيل املثال،، تشغيلذايت الالسلكي 

ISA100.11a  أو بروتوكول شبكة السلكية أخرى يدعم االتصال املباشر بني األجهزة امليدانية ،
 HART 20شري املناقشة هنا إىل بروتوكول االتصال تللتوضيح، . 5لنظام التحكم يف العملية 



 

على الرغم من أنه ميكن تطبيق التقنيات واملبادئ اليت مت وصفها هنا ، Wireless HARTالسلكي 
ذاتية التشغيل صناعية السلكية ذاتية التشغيل تستخدم بروتوكوالت  حملطةالسلكية على شبكات 

أو على الشبكات اليت  ،WirelessHARTالسلكي  HARTإلضافة إىل أو بدًال من أخرى 
  .تستخدم االتصاالت السلكية فقط

حيث تتضمن شبكة  10شبكة االتصال  1شكل العلى الرغم من ذلك يصور  ]0014[ 5 

، ميكن بدًال من ذلك 14ذاتية التشغيل  حملطةوشبكة السلكية  12ذاتية التشغيل  حملطةسلكية 
أو فقط شبكة  12ذاتية التشغيل  حملطة سلكيةفقط شبكة  10أن تتضمن شبكة االتصال 

ذاتية  حملطةالسلكية اليف أحد التجسيدات، تكون الشبكة . 14ذاتية التشغيل  حملطةالسلكية 
  .عبارة عن شبكة اتصال السلكية 14التشغيل 

واحد أو أكثر من  12ذاتية التشغيل  لمحطةالسلكية لميكن أن تتضمن الشبكة ] 0015[ 10 

 18من حمطات عمل املضيف احملمولة وواحدة أو أكثر  16ابتة حمطات عمل املضيف الث
بسلسلة االتصال الرئيسية  22أن تتصل بوابة وميكن . 20سلسلة االتصال الرئيسية املتصلة عرب 

ستخدام  12ذاتية التشغيل  لمحطةالسلكية لشبكة لوميكن االتصال بطريقة سلكية  20
كبطاقة ميكن إدراجها داخل بذاته،  عتبارها جهاز  22ميكن تنفيذ البوابة . بروتوكول مناسب

، كجزء من نظام فرعي 18أو  16شقب االمتداد لواحدة من حمطات عمل املضيف  15 

أو نظام التحكم  (PLC)لنظام وسيلة التحكم املنطقية القابلة للربجمة  (I/O)اإلخراج /لإلدخال
ي طريقة أخرى(DCS)املوزّع  السلكية اليت يتم اجراؤها على الشبكة لنسبة للتطبيقات . ، أو 

أجهزة الشبكة  فالوصول إىل خمتل 22ميكن أن توفر البوابة ، 12ذاتية التشغيل  لمحطةل
إلضافة إىل الربوتوكول وحتويل األوامر، ميكن أن توفر . 14ذاتية التشغيل  لمحطةالالسلكية ل

أي، جمموعات (وإطارات فائقة ية تنبه متزامن يتم استخدامه عن طريق أحياز زمن 22البوابة  20 



 

شبكة لملخطط مدرج ل )األحياز الزمنية لالتصال اليت تتباعد بشكل متساٍو من حيث الزمن
  .14ذاتية التشغيل الالسلكية للمحطة 

 24افرتاضية بصورة وظيفية إىل بوابة  22البوابة يف بعض التجسيدات، يتم تقسيم ] 0016[
املوضح يف  5يف نظام التحكم يف العملية . 25للشبكة وواحدة أو أكثر من نقاط الوصول 

عبارة عن أجهزة مادية منفصلة يف اتصال سلكي  25، تعد نقاط الوصول إىل الشبكة 1الشكل  5 

بدًال من ذلك عبارة عن أجزاء  26- 22بشكل بديل، ميكن أن تكون العناصر . 22البوابة مع 
ميكن . عبارة عن اتصاالت السلكية 26أو ميكن أن تكون االتصاالت /من جهاز متكامل، و

ً اسرتاتيجياً يف مواضع عديدة خمتلفة، مما يزيد  25وضع نقاط وصول الشبكة  املنفصلة ماد
التعويض عن جودة اإلشارة الفقرية عند عن طريق  10االعتماد الكلي على شبكة االتصال 

قاط وصول الشبكة يوفر احلصول على ن. 25موضع واحدة أو أكثر من نقاط وصول الشبكة  10 

  .25لشبكة لاملتعددة أيضاً التكرار يف حالة تعطل واحدة أو أكثر من نقاط الوصول  25
مج مدير  22أن حيتوي جهاز البوابة ميكن بصورة إضافية، ] 0017[ على وحدة منطية لرب

مج مدير األمان  27الشبكة  يف جتسيد آخر، ميكن تشغيل وحدة منطية . 28ووحدة منطية لرب
مج مدير الشبكة  مج األمان /و 27لرب يف حمطة عمل املضيف على  28أو الوحدة النمطية لرب

ميكن تشغيل الوحدة النمطية على سبيل املثال، . 12ذاتية التشغيل للمحطة السلكية شبكة ال 15 

مج مدير الشبكة  وميكن تشغيل الوحدة النمطية  16يف حمطة عمل املضيف الثابت  27لرب
مج مد ميكن أن تكون الوحدة النمطية . 18يف حمطة عمل املضيف احملمول  28ير الشبكة لرب

مج مدير الشبكة  ، تنظيم االتصاالت 10تصال االشبكة مسؤولة عن مهام مثل تصميم  27لرب
على سبيل املثال، تصميم إطارات (متعددة  WirelessHARTسلكي ال HARTبني أجهزة 

، 14ذاتية التشغيل حملطة السلكية الشبكة الومراقبة وتقرير صحة التوجيه، إدارة جداول و ، )فائقة 20 



 

مج مدير الشبكة املتكرر . على سبيل املثال يتضمن ، 27بينما مت دعم الوحدات النمطية لرب
مج مدير شبكة نشطة واحدة  لكل شبكة  27التجسيد التوضيحي فقط وحدة منطية لرب

مج مدير األمان  أنميكن . 14ذاتية التشغيل  حملطةالسلكية   28تكون الوحدة النمطية لرب
تشفري األمان، وميكن أن يتم احلفاظ على قائمة األجهزة اليت يتم مسؤولة عن إدارة وتوزيع مفاتيح 

السلكية شبكة الأو /و 14ذاتية التشغيل  للمحطةالالسلكية شبكة ل لإللتحاقا هل رتخيصال 5 

  .ال، على سبيل املث12ذاتية التشغيل للمحطة 
أيضاً واحد أو أكثر من  14ذاتية التشغيل للمحطة الالسلكية تتضمن الشبكة  ]0018[

، على سبيل 40- 30وميكن أن يكون كل من األجهزة امليدانية . 40- 30األجهزة امليدانية 
درجة على سبيل املثال، (املثال، عبارة عن صمام، ضابط موضع الصمام، حمول، جهاز استشعار 

، أو احتاد من اثنني أو .، مضخة، مروحة، إخل)، أو جهاز استشعار معدل التدفقاحلرارة، الضغط 10 

جراء التحكم، املراقبة، و. أكثر من هذه األجهزة الوظائف املادية أو /تقوم األجهزة امليدانية 
داخل العملية أو حلقة التحكم يف العملية، على سبيل املثال، فتح أو غلق الصمامات أو أخذ 

ذاتية التشغيل للمحطة لشبكة الالسلكية يف ا. تغريات العملية، على سبيل املثالالقياسات مل
أيضاً عبارة عن منتجني ومستهلكني حلزم  40-30، تعد األجهزة امليدانية 14التوضيحية 

وبشكل إضايف، . WirelessHARTسلكية ال HARTاالتصال الالسلكية، على سبيل املثال، حزم  15 

عتبارها أجهزة  40-30جهزة امليدانية ميكن أن يعمل بعض من األ للرسائل  توجيهأو مجيعها 
  .من وإىل األجهزة األخرى

، يتم توصيل مضيف 1املوضح يف الشكل  5يف نظام التحكم التوضيحي يف العملية  ]0019[
لشبكة  41التتبع املوجود  اليت  43الذي مت تصميمه لتتبع موجودات بيئة التحكم يف العملية 

ميكن . 44 التوجيهعن طريق جهاز  12ذاتية التشغيل  للمحطةالسلكية شبكة لتتصل  بدورها 20 



 

، شبكة (WWW)الشبكة الدولية  شبكة عامة مثل، على سبيل املثال، 43أن تكون الشبكة 
اخلاصة، أو بعض االحتادات لواحدة أو أكثر من الشبكات اخلاصة  LANخاصة مثل شبكة 

ذاتية  احملطةإىل شبكة  41كن أن ينتمي مضيف التتبع املوجود ميوبشكل بديل، . أو العامة/و
 43، وميكن إزالة الشبكة 14التشغيل ذاتية  للمحطةالالسلكية شبكة لأو ل 12التشغيل 
 5  .44 التوجيهوجهاز 

السلكية، مما  HARTعبارة عن أجهزة  36- 30األجهزة امليدانية تكون ميكن أن ] 0020[
متكاملة مما يدعم على صورة وحدة  36و 34، 32، 30ميداين  يعين أنه يتم توفري كل جهاز

على سبيل املثال، ميكن أن يكون اجلهاز . الالسلكية HARTمجيع طبقات جمموعة بروتوكول 
 32ميكن أن تكون األجهزة امليدانية الالسلكي،  HARTعبارة عن مقياس تدفق  30امليداين 

عبارة  34ية، ميكن أن يكون اجلهاز امليداين الالسلك HARTعبارة عن أجهزة استشعار الضغط  10 

عبارة عن  36وميكن أن يكون اجلهاز امليداين الالسلكي،  HARTعن ضابط موضع الصمام 
جهاز عبارة عن  38ميكن أن يكون اجلهاز امليداين . الالسلكي HARTجهاز استشعار االهتزاز 

. سلكي HARTعبارة عن جهاز  40أمبري، وميكن أن يكون اجلهاز امليداين  ليمل 20-4إرث 
يتم توصيل كل جهاز ميداين ، 1يف الشكل املوضحة  5يف نظام التحكم التوضيحي يف العملية 

السلكي  HARTعن طريق مهايئ  14ذاتية التشغيل للمحطة الالسلكية لشبكة  40و 38 15 

(WHA) 50 . ميكن أيضاً أن تقوم كلWHA 50  بدعم بروتوكوالت االتصال األخرى على
، يف هذه احلالة، يقوم .، إخلFOUNDATION Fieldbus ،PROFIBUS ،DeviceNetسبيل املثال 

WHA 50 وبشكل إضايف، . بدعم نقل الربوتوكول على طبقة سفلية من جمموعة الربوتوكول
أجهزة و  HARTعتباره جممع إشارات ويقوم بدعم أجهزة  50األحادي  WHAميكن أن يعمل 

 20  .متعددة HARTغري 



 

أليدي أو  احملطةميكن أن يقوم مستخدمو ] 0021[ ستخدام أجهزة االتصال اليت حتمل 
أو الصيانة ألجهزة الشبكة وغري ذلك من معدات /احملمولة للرتكيب، التثبيت، التحكم، املراقبة و

أليدي عبارة عن أجهزة حممولة مكونة من معدات . احملطة وبصفة عامة، تعد األجهزة احملمولة 
لشبكة ميكن أ لشبكة 14ذاتية التشغيل  للمحطةالالسلكية ن تتصل مباشرة  ، أو تتصل 

السلكية عتبارها مضيف على الشبكة  22خالل البوابة  14ذاتية التشغيل  للمحطةالالسلكية  5 

، 1املوضح يف الشكل  5يف نظام التحكم التوضيحي يف العملية . 12ذاتية التشغيل  للمحطة
عند . 14ذاتية التشغيل  للمحطةالالسلكية شبكة لمباشرة  55ليد يتصل جهاز حممول 
ستخدام  ، ميكن أن يتصل اجلهاز املكونة 14ذاتية التشغيل حملطة السلكية شبكة التشغيل 

ليد   HARTعتباره جهاز ميداين  14ذاتية التشغيل للمحطةالالسلكية لشبكة  55احملمول 
ستخدام جهاز شبكة مستهدف ال يتصل . السلكي آخر، على سبيل املثال عند التشغيل  10 

ليد  HARTبشبكة  عتباره احتاداً من جهاز  55السلكية، ميكن أن يتم تشغيل اجلهاز احملمول 
مج مدير الشبكة و  22البوابة   HARTعن طريق تكوين شبكة  27الوحدة النمطية لرب

ستخدام جهاز الشبكة املستهدف   .ةالالسلكية اخلاصة به 
من نظام التحكم التوضيحي  14ذاتية التشغيل  للمحطةالالسلكية تتضمن الشبكة ] 0022[

عادة توجيه جهاز شبكة يقوم  60 التوجيهوميثل جهاز . 60 توجيهأيضاً جهاز  5يف العملية  15 

عتباره جهاز . حزم من جهاز شبكة واحد إىل آخر  توجيهيستخدم جهاز الشبكة الذي يعمل 
داخلية لتحديد جهاز شبكة آخر حيث ينبغي أن يقوم جهاز توجيه الشبكة  جداول توجيه
ا على سبيل املثال  التوجيهال ميكن أن تكون أجهزة  .حزمة حمددة عادة توجيه القائمة بذا

ذاتية  للمحطةالالسلكية مطلوبة حيث تقوم األجهزة األخرى على الشبكة  60 التوجيهجهاز 
 20 التوجيهيكون من املفيد إضافة جهاز على الرغم من ذلك،  .بدعم التوجيه 14التشغيل 



 

ملد الشبكة، على سبيل املثال، أو  14ذاتية التشغيل  للمحطةالالسلكية للشبكة  60املخصص 
  .حلفظ قدرة األجهزة امليدانية يف الشبكة

ة لشبكة الالسلكيمجيع األجهزة اليت تتصل بشكل مباشر إىل ميكن أن تتم اإلشارة ] 0023[
 شبكة الالسلكية للمحطة ذاتية التشغيلعتبارها أجهزة شبكة لل 14 للمحطة ذاتية التشغيل

-30الالسلكية  HARTعلى وجه التحديد، ميكن أن تتم اإلشارة إىل األجهزة امليدانية . 14 5 

36 ،WHA 50 واجلهاز 25، ونقاط الوصول إىل الشبكة 22، البوابة 60 التوجيه، أجهزة ،
لي عتبارها أجهزة الشبكة لل55د احملمول  شبكة الالسلكية ، لتحقيق أغراض التوجية واإلدراج، 

، ميكن أن تقوم مجيع شبكة قوية للغاية وقابلة للمد بسهولةلتوفري . 14 للمحطة ذاتية التشغيل
اخلاص  HARTأجهزة الشبكة بدعم التوجيه وميكن أن يتم حتديد كل جهاز شبكة عاملياً بعنوان 

مج مدير الشبكة ميكن أن حتتوي ة على ذلك، عالو . به على قائمة   27الوحدة النمطية لرب 10 

 16على سبيل املثال، اسم (كاملة ألجهزة الشبكة وختصيص اسم فريد للشبكة لكل جهاز 
كذلك، ميكن أن يقوم كل جهاز شبكة بتخزين املعلومات املتعلقة بتحديث املعدالت، ). بت

أن حيافظ كل جهاز شبكة على حتديث ميكن ختصار، . ازوموارد اجلهجلسات االتصال، 
مج مدير تقوم يف بعض التجسيدات، . وإدراجهاملعلومات املتعلقة بتوجيه  الوحدة النمطية لرب

على سبيل (األجهزة اجلديدة  تلتحقألجهزة الشبكة حيث هذه املعلومات توصيل ب 27الشبكة  15 

لكشف عن لش )األجهزة امليدانية اجلديدةاملثال،  إنشاء أو بكة أو حيث يقوم مدير الشبكة 
  .14 لشبكة الالسلكية للمحطة ذاتية التشغيلل اإلدراجتغيري يف دراسة اخلصائص اهلندسية أو 

لتشغيل األوّيل /إلضافة إىل إنتاج، استقبال، و ]0024[ ت املتعلقة  أو إعادة توجيه البيا
ت املثال، على سبيل ( 5لنظام التحكم يف العملية  ت جهاز استشعار درجة احلرارة، بيا بيا

ستخدام  5، ميكن أن يقوم جهاز نظام التحكم يف العملية ).للتحكم يف مواضع الصمام، إخل 20 



 

ت املتعلقة بصيانة األجهزة يف نظام  14 الشبكة الالسلكية للمحطة ذاتية التشغيل التصال البيا
ت إىل ل، على سبيل املثا. 5التحكم يف العملية  رسال بيا ميكن أن يقوم اجلهاز امليداين 

على سبيل املثال، عندما يكون صمام (مضيف عند تشغيل اجلهاز امليداين بصورة غري مالئمة 
أو تكون عند خطر التشغيل غري املالئم ، )بكرة امللف لضابط موضع الصمام غري قابل للتشغيل

. )مستوى حمددألقل من لقدرة النمطية للجهاز على سبيل املثال، عندما ينخفض جهد وحدة ا( 5 

ت  رسال بعض البيا كمثال آخر، ميكن بصورة مستمرة أو دورية أن يقوم اجلهاز امليداين 
لتشغيل املالئم إىل حمطة عمل املضيف  ت اليت تشري إىل (املتعلقة  على سبيل املثال، البيا

ن أن يظهر املضيف الذي يستقبل هذه ميك). مستوى جهد الوحدة النمطية للقدرة احلالية
ت عن طريق الواجهة البينية  ت املؤشرات اليت تعتمد على تلك البيا البيانية للمستخدم البيا

(GUI) ،خذ القياسات التصحيحية أو الوقائية املالئمة  10  .مما يسمح للُمشّغل من البشر 

ووحدة منطية  100عبارة عن خمطط إطاري جلهاز ميداين توضيحي  2شكل ال] 0025[
وبشكل . مت جتميعها وفقاً ملثال أول مت الكشف عنه من االخرتاع احلايل 150لتحويل القدرة 

داخل  150والوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة  100اجلهاز امليداين مفضل، يتم تضمني 
. 1الشكل من  5نظام التحكم يف العملية على سبيل املثال نظام التحكم التوضيحي يف العملية 

، على سبيل املثال، عبارة عن واحد من األجهزة امليدانية 100ميكن أن يكون اجلهاز امليداين  15 

أو ميكن أن يكون عبارة عن أي جهاز ميداين آخر مت استخدامه يف ، 1من الشكل  30-36
حيتوي على  104مبيت جهاز ميداين  100يتضمن اجلهاز امليداين . أنظمة التحكم يف العملية

أو الستقبال اإلشارات وفقاً لربوتوكول اتصال /مت تصميمها إلرسال و 110جهة شبكة بينية وا
يف بعض . السلكي حمدد لنظام التحكم يف العملية حيث ميثل اجلهاز امليداين جزء منها



 

التجسيدات، يكون بروتوكول االتصال الالسلكي عبارة عن بروتوكول الشبكة الالسلكية، على 
  . ، على سبيل املثالISA 100.11aالسلكي أو  HART روتوكولب سبيل املثال،

غري (مرسل مستقبل  110الواجهة البينية للشبكة يف بعض التجسيدات، تتضمن ] 0026[
أيضاً غري (وبشكل منطي، يتضمن املرسل املستقبل واحد أو أكثر من املعاجلات ). موضح
على سبيل املثال، (وطبقة أخرى ) PHY(الطبقة املادية هام لتنفيذ تعليمات متعلقة مب) موضح 5 

وفقاً لربوتوكول االتصال الالسلكي املستخدم عن ) (MAC)طبقة حتكم يف الوصول متوسطة 
أو،  114هلوائي  110ميكن اقرتان الواجهة البينية للشبكة . طريق نظام التحكم يف العملية
وائيات متعددة  110ل واجهة الشبكة البينية يتم إرسا، 114عن طريق اهلوائي . بشكل بديل، 

ت وفقاً لربوتوكول االتصال الالسلكي/و وبشكل مفضل، يتم تصميم . أو استقبال حزم البيا
ت 110واجهة الشبكة البينية   10  .الرسال واستقبال حزم البيا

للجهاز امليداين التوضيحي  110يتم بشكل متصل اقرتان واجهة الشبكة البينية ] 0027[
الوظيفية يف  واإلطار 124لذاكرة ، الذي بدوره يقرتن بشكل متصل 120ملعاجل  100

لوظيفة األولية للجهاز امليداين  130الوظيفية يف العملية  اإلطارقوم ي. 130العملية  لقيام 
 100على سبيل املثال، حيث يكون اجلهاز امليداين . داخل نظام التحكم يف العملية 100

 15 130الوظيفية يف العملية  اإلطارتضمن يميكن أن ع الصمام، عبارة عن جهاز ضابط ملوض

للصمام وفقاً إلشارات التحكم من املعاجل صمام بكرة امللف اليت تتحكم يف إخراج ضغط اهلواء 
استشعار درجة احلرارة،  عبارة عن جهاز 100كمثال آخر، حيث يكون اجلهاز امليداين . 120

واحد أو أكثر من حموالت استشعار درجة  130لعملية الوظيفية يف ا اإلطارتضمن يميكن أن 
ميكن أن تقوم . 120احلرارة لتحويل درجة احلرارة إىل إشارات رقمية يتم إرساهلا إىل املعاجل 

لعملية بتخزين  124الذاكرة  سابقة قيم قياس استشعار على سبيل املثال، (متغريات متعلقة  20 



 

م التحكم املستقبلية قي، 130الوظيفية يف العملية  اراإلطمن مت استقباله  120املعاجل حيث إن 
، ).، إخل110مت استقباله من الشبكة عن طريق واجهة الشبكة البينية  120ن املعاجل أحيث 

لشبكة  إدراجأو /أو ميكن ختزين توجيه و/و ت املتعلقة  الشبكة على سبيل املثال، (البيا
يف حني يتضمن . ، على سبيل املثال)1كل من الش 14 الالسلكية للمحطة ذاتية التشغيل

، وميكن أن تتضمن 120معاجل واحد  2من الشكل  100اجلهاز امليداين التوضيحي  5 

جراء وظائف املعاجل  . 120التجسيدات األخرى اثنني أو أكثر من املعاجلات اليت تقوم 
جراء معاجل أحادي ال يقوم فق 100وبشكل بديل، ميكن أن يتضمن اجلهاز امليداين  ط 

 .110، ولكن أيضاً أي معاجلة مطلوبة من قبل واجهة الشبكة البينية 120وظائف املعاجل 
الوظيفية يف املعاجلة  اإلطارعالوة على ذلك، ميكن اجراء أي معاجلة إضافية مطلوبة من قبل 

 10  .واحد أو أكثر من املعاجلات املنفصلةأو عن طريق  120املعاجل عن طريق  130

مت تصميمه  140ة أوّيل أيضاً منفذ قدر  100ن اجلهاز امليداين التوضيحي يتضم] 0028[
. 142من مصدر قدرة أوّيل  143عن طريق اقرتان قابل لإلزالة  142در قدرة أوّيل صالقرتان م

قوم بتخزين ي. عبارة عن أي جهاز، وحدة منطية، إخل 142ميكن أن يكون مصدر القدرة األوّيل 
أي، قادراً على توفري مستوى اجلهد (لقدرة  100ويد اجلهاز امليداين الطاقة وقادراً على تز 

أثناء التشغيل العادي للجهاز امليداين  )يف حني يتم حتديد مصدر مستوى كاٍف من التياراملالئم  15 

من واحد أو أكثر من  142يف أحد التجسيدات، يتكون مصدر القدرة األوّيل . 100
ت  ت كلوريد ثيونيل الليثيومعلى سبيل املثال، ب(البطار يف جتسيد آخر، يكون مصدر ). طار

عبارة عن وحدة منطية للقدرة مستقلة تتضمن واحدة أو أكثر من  142القدرة األوّيل 
ت وحدة قدرة منطية  142ميكن أن يتضمن مصدر القدرة األوّيل على سبيل املثال، . البطار



 

ت، و مزودة مببيت حيث يتم تثبيت واحدة أو أكثر من أو مزودة بلوحة أو سطح آخر /البطار
ت   .حيث يتم تثبيت واحدة أو أكثر من البطار

على األقل منطقتني من مناطق االتصال  140يتضمن مصدر القدرة األوّيل ] 0029[
كهربياً عن طريق االقرتان القابل لإلزالة   142املوصلية، املعزولة كهربياً لالقرتان مبصدر قدرة أوّيل 

أي واحد من  140ميكن أن يكون ملنفذ القدرة األوّيل . 142ن مصدر القدرة األوّيل م 143 5 

جمموعة من  140 على سبيل املثال، ميكن أن يتضمن منفذ القدرة األويلّ . األشكال املختلفة
من مصدر  143مقابس املسمار لوصلة كهربية تتزاوج مع االقرتان القابل لإلزالة املسامري أو 
عبارة عن جمموعة من مقابس  143حيث يكون االقرتان القابل لإلزالة ، 142 القدرة األويلّ 

كمثال، ميكن أن يتضمن . 142املسمار أو املسامري، على الرتتيب، من مصدر القدرة األوّيل 
تتصل /اليت ميكن أن ترتبط) على سبيل املثال، فلز(أسطح موصلية  140منفذ القدرة األوّيل  10 

سطح موصلية  ، حيث يكون 143القرتان قابل لإلزالة ) على سبيل املثال، فلز(ببساطة 
على (عبارة عن جمموعة من األسطح الفلزية اليت مت عزهلا كهربياً  143االقرتان القابل لإلزالة 

يف جتسيدات حيث يتضمن منفذ . 142ملصدر القدرة األوّيل ) سبيل املثال، الكرتودات البطارية
كهربية، ميكن وضع الوصلة الكهربية داخل مبيت اجلهاز امليداين وصلة   140القدرة األوّيل 

ميكن أن يكون قابًال للوصول فقط عن طريق فتح مبيت اجلهاز على سبيل املثال، ( 104 15 

على سبيل املثال، مت تثبيته ( 104، أو ميكن توصيله مببيت اجلهاز امليداين )104امليداين 
عن  104، أو مت توصيله مببيت اجلهاز امليداين 104 لسطح اخلارجي ملبيت اجلهاز امليداين

  ).طريق كبل
للجهاز امليداين الكلي القدرة  142يوفر مصدر القدرة األوّيل يف أحد التجسيدات، ] 0030[

 20 100وبشكل بديل، ال ميكن تزويد جزء من اجلهاز امليداين . أثناء التشغيل العادي 100



 

على سبيل املثال، ميكن أن يتضمن اجلهاز امليداين . 142 لقدرة عن طريق مصدر القدرة األويلّ 
واحدة أو أكثر من الوحدات النمطية أو الدوائر للمكون اليت مت تزويدها فقط ببطارية مت  100

  .100دجمها داخل اجلهاز امليداين 
لقدرة بصورة كافية ووظيفياً عند إزالة 100لضمان أن اجلهاز امليداين ] 0031[  يظل مزوداً 

، )142الستبدال مصدر القدرة األوّيل املبدد على سبيل املثال، ( 142مصدر القدرة األوّيل  5 

مت تصميمه ليقرتن  144كذلك منفذ قدرة معضد   100يتضمن اجلهاز امليداين التوضيحي 
مثل . 146ملصدر قدرة معضد  147عن طريق اقرتان قابل لإلزالة  146مبصدر قدرة معضد 
عبارة عن أي جهاز، وحدة  146يكون مصدر القدرة املعضد ، 142 مصدر القدرة األويلّ 

أو ( 100يقوم بتخزين الطاقة وقادراً على تزويد القدرة بدرجة كافية للجهاز امليداين . منطية، إخل
، على سبيل املثال، مماثًال ألي من 146ميكن أن يكون مصدر القدرة املعضد ). جزء منه 10 

لنظر إىل مصدر القدرة األوّيل مصادر القدرة املختلفة اليت  ميكن أن . 142مت وصفها أعاله 
، 142مصدر القدرة األوّيل كمن نفس نوع مصدر القدرة   146يكون مصدر القدرة املعضد 

  .على سبيل املثال
مناطق اتصال توصيلية ومعزولة كهربياً لتقرتن   144يتضمن منفذ القدرة املعضد ] 0032[

واالقرتان القابل  144ميكن أن يكون منفذ القدرة املعضد . 146عضد كهربياً مبصدر القدرة امل 15 

، على سبيل املثال، مماثًال ألي من منافذ القدرة املختلفة ووسائل االقرتان القابلة 147لإلزالة 
ألخذ يف االعتبار منفذ القدرة األوّيل  واالقرتان القابل لإلزالة  140لإلزالة اليت مت وصفها أعاله 

اثنني أو أكثر من اهلياكل  144أحد التجسيدات، يتضمن منفذ القدرة املعضد  يف. 143
ويتضمن االقرتان القابل لإلزالة ، .)على سبيل املثال، الدعامات، الشفاه، إخل(التوصيلية والناتئة 

ءجمموعة من  147 ستخدام رقاقات لالحلاق (السلكية  وصالت الكهر على سبيل املثال،  20 



 

 147التوضيحي، ميكن أن يتضمن االقرتان القابل لإلزالة  التجسيديف هذا ). ئةهلياكل النات
ئية ملشبك(ملحقة سلكية  وصالت كهر لوحدة النمطية ملصدر ) على سبيل املثال، مثبتة 

بتوصيل  146ميكن للشخص الذي يقوم برتكيب مصدر القدرة املعضد . 142القدرة 
ئية هلي الوصالت الكهر   .144اكل الناتئة ملنفذ القدرة املعضد السلكية 

ومنفذ القدرة  140يتم حتديد موضع منفذ القدرة األوّيل يف أحد التجسيدات، ] 0033[ 5 

دون التدخل مع حبرية  146حبيث ميكن تركيب وإزالة مصدر القدرة املعضد  144املعضد 
ضمن واحد أو كل يف التجسيدات حيث يت .، والعكس142تركيب وإزالة مصدر القدرة األوّيل 

وصالت تتصل مببيت اجلهاز امليداين  144ومنفذ القدرة املعضد  140من منفذ القدرة األوّيل 
 144ومنفذ القدرة املعضد  140عن طريق كبل، حيث يتم وضع منفذ القدرة األوّيل  104

 10 يف). أي، ميكن ببساطة نقل الكبل إىل موضع واضح(ذه الطريقة بصفة عامة بشكل مستقيم 

وصالت أو  144ومنفذ القدرة املعضد  140التجسيدات حيث يتضمن منفذ القدرة األوّيل 
، على الرغم من ذلك، ميكن أن 104اتصاالت اليت تكون على أو داخل مبيت اجلهاز امليداين 

هاماً، ويعتمد بشكل جزئي على أحجام وأشكال مصدر  144، و140يكون وضع املنافذ 
، والشكل الداخلي أو اخلارجي ملبيت اجلهاز 146ر القدرة املعضد ومصد 142القدرة األوّيل 

عند  146ومصدر القدرة املعضد  142، واجتاهات مصدر القدرة األوّيل 104امليداين  15 

  .الرتكيب
كذلك وحدة منطية لتحويل مصدر القدرة   100يتضمن اجلهاز امليداين التوضيحي ] 0034[

نية للقدرة 152للقدرة  مزود على األقل بوحدة طرفية أوىل 150 ، 154، وحدة طرفية 
لثة للقدرة  ، 152ميكن أن تكون كل من الوحدات الطرفية للقدرة . 156ووحدة طرفية 

على سبيل املثال، أي (عبارة عن وصلة مادية، أو ببساطة نقطة اتصال كهريب  156، 154 20 



 

لموضع على طول السلك املوصل، امل وحدة النمطية لتحويل سار أو املستوى الذي يقرتن 
مبنفذ  150يتم كهربياً اقرتان الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة . )150مصدر القدرة 
 144مبنفذ القدرة املعضد ، 152الوحدة الطرفية األوىل للقدرة عن طريق  140القدرة األوّيل 

وحدة الطرفية عن طريق ال 160، ومبنظم اجلهد 154عن طريق الوحدة الطرفية الثانية للقدرة 
 5  .156الثالثة للقدرة 

للتحويل بني اقرتان منفذ  150يتم تصميم الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة ] 0035[
لوحدة الطرفية الثالثة للقدرة   140القدرة األوّيل  عن طريق الوحدة الطرفية األوىل ( 156كهربياً 

 156لوحدة الطرفية الثالثة للقدرة كهربياً   144واقرتان منفذ القدرة املعضد ) 152للقدرة 
ن يوفر مصدر القدرة األوّيل )154عن طريق الوحدة الطرفية الثانية للقدرة (  142، مما يسمح 

تتم مناقشة . 156القدرة عند الوحدة الطرفية الثالثة للقدرة  146أو مصدر القدرة املعضد  10 

لشكل مبزيد من التف 150لتحويل مصدر القدرة الوحدة النمطية  ه فيما يتعلق    .4صيل أد
عتباره دخل القدرة  160أيضاً منظم جهد  100يتضمن اجلهاز امليداين ] 0036[ يتم قبوله 

وفقاً حلالة ( 146أو مصدر القدرة املعضد  142اليت مت توفريها عن طريق مصدر القدرة األوّيل 
ظيمه بشكل جيد عند الوحدة جهد مت تن، وتوفري )150الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة 

لوحدات النمطية  164ميكن أن تقرتن الوحدة الطرفية للخرج . 164الطرفية للخرج  مباشرة  15 

لوحدات النمطية و100للجهاز امليداين املختلفة أو الدوائر /و أو الدوائر /، أو ميكن أن تقرتن 
بعض التجسيدات، تقوم  يف. أو املنظمات اإلضافية، على سبيل املثال/عن طريق الرتشيح و

يف جتسيدات . 100بتوصيل القدرة إىل اجلهاز امليداين الكلي  164الوحدة الطرفية للخرج 
 100بتوصيل القدرة فقط إىل جزء من اجلهاز امليداين  164تقوم الوحدة الطرفية للخرج أخرى، 



 

 الوظيفي إلطاروا 120، فقط املعاجل 130الوظيفية يف العملية  اإلطارفقط على سبيل املثال، (
  .).، إخل130يف العملية 

، ميكن أن يتم بصفة عامة توصيل 100أثناء التشغيل الطبيعي للجهاز امليداين ] 0037[
، وميكن بصفة عامة فصل مصدر القدرة 140مبنفذ القدرة األوّيل  142مصدر القدرة األوّيل 

مبدداً  142قدرة األوّيل عندما يصبح مصدر ال. 144القدرة املعضد عن منفذ  146املعضد  5 

قادراً على توفري قدرة كافية للجهاز  142إىل نقطة ما حيث ال يكون مصدر القدرة األوّيل 
، ميكن إظهار حتذير أو إشارة أخرى إىل شخص ما مسؤول عن احلفاظ على 100امليداين 

منخفض حتذير الشخص املسؤول أن يستقبل ميكن على سبيل املثال، . 100اجلهاز امليداين 
ستخدام حمطة عمل املضيف ، 100اجلهد حيدد اجلهاز امليداين  ستخدام حتذير ميكن إنتاجه 

ت  )1من الشكل  18أو /و 16 على سبيل املثال، حمطة عمل املضيف( على أساس البيا 10 

واهلوائي  110إىل املضيف عن طريق واجهة الشبكة البينية  100املرسلة من اجلهاز امليداين 
114.  

تحذير أو إشارة أخرى، ميكن أن حياول الشخص املسؤول استبدال العند استقبال ] 0038[
قدرته على تزويد اجلهاز  142قبل أن يفقد مصدر القدرة األوّيل  142مصدر القدرة األوّيل 

أن يقوم الفرد جبلب مصدر القدرة ميكن حتقيقاً هلذا الغرض، . لقدرة بصورة كافية 100امليداين  15 

لكامل األويلّ  لكامل ومصدر قدرة معضد مشحون  أو على األقل، ( لالستبدال مشحون 
يقوم الفرد بعد ذلك يف أحد التجسيدات، . 100وضع اجلهاز امليداين مل) بصورة كافية

على سبيل املثال، عن طريق توصيل مصدر (تركيب مصدر القدرة املعضد ) 1): (لرتتيب(
على سبيل (إزالة مصدر القدرة األوّيل املبدد ) 2(؛ )144ضد القدرة املعضد مبنفذ القدرة املع

تركيب ) 3( ؛)140املثال، عن طريق فصل مصدر القدرة األوّيل املبدد عن منفذ القدرة األوّيل  20 



 

على سبيل املثال، عن طريق توصيل مصدر القدرة األوّيل ( لالستبدالمصدر القدرة األوّيل 
على سبيل املثال، عن (مصدر القدرة املعضد إزالة ) 4(؛ و)140مبنفذ القدرة األوّيل  لالستبدال

ذه الطريقة، ميكن أن يظل ). 144طريق فصل مصدر القدرة املعضد عن منفذ القدرة املعضد 
لقدرة بصورة مستمرة على الرغم من استبدال مصدر القدرة األويلّ  100اجلهاز امليداين    .مزوداً 

أن تتم إزالته من  146قصد من مصدر القدرة املعضد ال ييف جتسيدات أخرى، ] 0039[ 5 

ميكن أن يكون مصدر القدرة على سبيل املثال، . أثناء التشغيل العادي 100اجلهاز امليداين 
عبارة عن خلية قابلة إلعادة الشحن مت شحنها عن طريق مصدر القدرة األوّيل  146املعضد 
يف جتسيدات . 100يف اجلهاز امليداين  142يف حني يتم تركيب مصدر القدرة األوّيل  142

يقوم الشخص ، 100قابًال لإلزالة من اجلهاز امليداين  146 حيث ال يعد مصدر القدرة املعضد
ستبدال مصدر القدرة األوّيل املبدد أو املبدد تقريباً والذي ال حيتاج بصفة عامة إىل جلب  10 

  .100مصدر القدرة املعضد إىل موقع اجلهاز امليداين 
والوحدة  200عبارة عن خمطط إطاري للجهاز امليداين التوضيحي  3شكل ال] 0040[

الذي مت جتميعه وفقاً للمثال الثاين الذي مت الكشف عنه  250النمطية لتحويل مصدر القدررة 
، بشكل مفضل، 2من الشكل  100كما هو احلال يف اجلهاز امليداين . هنا يف االخرتاع احلايل
داخل نظام  250والوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة  200امليداين  يتم تضمني اجلهاز 15 

ميكن . 1من الشكل  5التحكم يف العملية على سبيل املثال نظام التحكم التوضيحي يف العملية 
 36-30، على سبيل املثال، عبارة عن أحد األجهزة امليدانية 200أن يكون اجلهاز امليداين 

ون عبارة عن أي جهاز ميداين آخر مت استخدامه يف أنظمة ، أو ميكن أن تك1من الشكل 
  .التحكم يف العملية



 

، واجهة شبكة 204مبيت جهاز ميداين  200يتضمن اجلهاز امليداين التوضيحي  ]0041[
، الذي 230يف العملية  وظيفي وإطار، 224، ذاكرة 220، معاجل 214، هوائي 210بينية 

، هلوائي 110، لواجهة الشبكة البينية 104ثال، للمبيت ميكن أن يكون مماثًال، على سبيل امل
، على الرتتيب، من 130يف العملية  الوظيفي طار، ولإل124، لذاكرة 120، ملعاجل 114

 5 200عالوة على ذلك، يتضمن اجلهاز امليداين التوضيحي . 2من الشكل  100اجلهاز امليداين 

، 243عن طريق وصلة اقرتان قابلة لإلزالة  242يقرتن مبصدر قدرة أوّيل  240منفذ قدرة أوّيل 
، ووصلة االقرتان 242، مصدر القدرة األوّيل 240حيث ميكن أن يكون منفذ القدرة األوّيل 

، ووصلة 142، مصدر القدرة األويل 140مماثالُ ملنفذ القدرة األوّيل  243القابلة لإلزالة 
  .2من الشكل  143االقرتان القابلة لإلزالة 

، على الرغم من ذلك، يتضمن اجلهاز 2من الشكل  100الف اجلهاز امليداين خب ]0042[ 10 

. 200الذي يتم دجمه داخل اجلهاز امليداين  244مصدر قدرة معضد  200امليداين التوضيحي 
عبارة عن خلية قابلة إلعادة  244ميكن أن يكون مصدر القدرة املعضد على سبيل املثال، 

، حيث يتم (ASIC)أو دائرة مدجمة خمصصة لتطبيق ختزين الطاقة الشحن، مواسع ختزين الطاقة، 
بت تركيب مصدر القدرة املعضد  بعض من هذه يف . 200داخل اجلهاز امليداين  244بشكل 

ستخدام مصدر القدرة /و 244يتم شحن مصدر القدرة املعضد التجسيدات،  أو إعادة شحنه  15 

ميكن تركيب مصدر القدرة املعضد . 240ألوّيل يف حني يتم تثبيت مصدر القدرة ا 240األويل 
املطبوعة الذي يتضمن أيضاً على لوح الدائرة املطبوعة، على سبيل املثال، لوح الدائرة  244

  .224أو الذاكرة /، و220، املعاجل 210واجهة الشبكة البينية 
قدرة وحدة منطية لتحويل مصدر ال 200كذلك يتضمن اجلهاز امليداين التوضيحي ] 0043[

نية للقدرة 252املزود على األقل بوحدة طرفية أوىل للقدرة  250 وحدة ، 254، وحدة طرفية  20 



 

لثة للقدرة  املزود ( 250ميكن أن تكون الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة . 256طرفية 
مماثلة للوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة ة ) 256، 254، 252بوحدات طرفية للقدرة 

لوحدات الطرفية للقدرة ا( 150 متت مناقشتها ( 2من الشكل ) 156، 154، 152ملزود 
لنظر إىل الشكل  ه   242، وميكن حتويلها بني مصدر القدرة األوّيل )4مبزيد من التفاصيل أد

 5 150بطريقة مماثلة للوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة  244ومصدر القدرة املعضد 

، على 2من الشكل  144ومصدر القدرة املعضد  142األوّيل  للتحويل بني مصدر القدرة
بت اقرتان مصدر القدرة املعضد ، 200يف اجلهاز امليداين التوضيحي . سبيل املثال يتم بشكل 

للوحدة النمطية  254لوحدة الطرفية الثانية للقدرة  200املدمج داخل اجلهاز امليداين  244
املزود ( 260أيضاً منظم اجلهد  200اجلهاز امليداين ويتضمن . 250لتحويل مصدر القدرة 

املزود بوحدة خرج ( 160اليت ميكن أن تكون مماثلة ملنظم اجلهد  )264بوحدة خرج طرفية  10 

من  100يف اجلهاز امليداين  هو احلالكما . ، على سبيل املثال2من الشكل ) 164طرفية 
، إىل 264ريق وحدة اخلرج الطرفية لقدرة، عن ط 260ميكن توصيل منظم اجلهد ، 2الشكل 

لدوائر  200اجلهاز امليداين الكلي  أو فقط جزء منه، إما بشكل مباشر أو عن طريق التوصيل 
  .الكهربية األخرى

يتضمن مصدر القدرة املعضد  200على الرغم من أن اجلهاز امليداين التوضيحي ] 0044[ 15 

لقدرة فقط عن طريق مصدر القدرة  200ين عند مجيع األوقات، يتم تزويد اجلهاز امليدا 244
على سبيل املثال، ميكن أن يقوم . أثناء التشغيل العادي، يف بعض التجسيدات 242األوّيل 

مصدر القدرة املعضد من بتزويد القدرة عند مستوى جهد أعلى  242مصدر القدرة األوّيل 
لكامل، وميكن أن  244 لوحدة النمطية توصل اعندما تكون كال مصارد القدرة مشحون 

إىل  عند مستوى جهد أعلى 244أو  242فقط مصدر القدرة  150لتحويل مصدر القدرة  20 



 

عندما يصبح مصدر . 250للوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة  264وحدة اخلرج الطرفية 
على سبيل املثال، عندما ينخفض مستوى اجلهد (مبدداً حىت نقطة معينة  242القدرة األوّيل 

، يتم بدًال من )244ألقل من مستوى اجلهد ملصدر القدرة املعضد  242صدر القدرة األوّيل مل
  .244لقدرة عن طريق مصدر القدرة املعضد  200ذلك تزويد اجلهاز امليداين 

ال حيتاج إىل أن يتم تركيبه وميكن  244على الرغم من أن مصدر القدرة املعضد ] 0045[ 5 

مبدداً  242على سبيل املثال، عندما يصبح مصدر القدرة األوّيل (لب استخدامه تلقائياً عند الط
على الرغم من ذلك ميكن أن يقوم الشخص املسؤول عن احلفاظ على ، )بعد مستوى حمدد

للحالة منخفضة اجلهد ملصدر القدرة ستقبال حتذير أو إشارة أخرى  200اجلهاز امليداين 
ن يستقبل الشخص املسؤول حتذير منخفض اجلهد حيدد على سبيل املثال، ميكن أ. 242األوّيل 

ستخدام التحذير الذي يتم إنتاجه عن طريق حمطة عمل املضيف 200اجلهاز امليداين  على (،  10 

ت اليت مت إرساهلا من اجلهاز  )18أو /و 16حمطة عمل املضيف سبيل املثال،  على أساس البيا
يف هذا . 214ئي واهلوا 210كة البينية إىل املضيف عن طريق واجهة الشب 200امليداين 

قبل فقد مصدر  242اول الشخص املسؤول استبدال مصدر القدرة األوّيل حيالتصور، ميكن أن 
حتقيقاً هلذا الغرض، ميكن . لقدرة 200قدرته على تزويد اجلهاز امليداين  244القدرة املعضد 

إىل موضع اجلهاز امليداين ل كامل ن بشكو شحاملللفرد جلب مصدر القدرة األوّيل لالستبدال  15 

زالة مصدر القدرة األوّيل املبدد . 200 على سبيل املثال، عن (بعد ذلك، ميكن أن يقوم الفرد 
وبعد ذلك تركيب مصدر ) 240طريق فصل مصدر القدرة األوّيل املبدد عن منفذ القدرة األوّيل 

وصيل مصدر القدرة األوّيل لالستبدال على سبيل املثال، عن طريق ت(القدرة األوّيل لالستبدال 
بشكل مستمر  200ميكن أن يظل اجلهاز امليداين ذه الطريقة، ). 240مبنفذ القدرة األوّيل 

 20  . قائماً بتزويد القدرة على الرغم من استبدال مصدر القدرة األويلّ 



 

خطر كبري على سبيل املثال، البيئات اليت تتسبب يف حدوث (نتيجة للبيئات اخلطرة ] 0046[
ستخدام جهاز ميداين أنظمة  احملطات، تتطلب بعض )من االنفجار إذا مت إنتاج شرارة أو هلب 

خمتلف مساحات الوحدة اليت تلتزم بصورة شديدة ببعض  التحكم يف العملية أن مجيع األجهزة يف
ات الطاقة بعض تقييد (IS)" مأمون االستعمال"على سبيل املثال، تتطلب معايري . معايري األمان

ت اجلهد والتياريف أجهزة التحكم يف العملية، على سبيل املثال التقييدات على  وفقاً . مستو 5 

 100لذلك، ميكن أن تتضمن األجهزة امليدانية على سبيل املثال األجهزة امليدانية التوضيحية 
ت، وحدات منطية، أو جمموعة دوائر ال وأ 3و 2ل اشكمن األ 200و توصيل حتتوي على مكو

ملثل، ميكن أن تكون مصادر القدرة . أو معاير األمان األخرى/و ISاليت تعد ملتزمة مبعايري  و
 142على سبيل املثال، مصدر القدرة األوّيل (األولية ومصادر القدرة املعضدة لألجهزة امليدانية 

درة ومصدر الق 242، أو مصدر القدرة األوّيل 2من الشكل  146ومصدر القدرة املعضد  10 

  .أو معاير األمان األخرى/و ISملتزمة مبعايري ) 3من الشكل  244املعضد 
يف  150عبارة عن شكل ختطيطي للوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة  4شكل ال] 0047[

وحدة النمطية كون الت، وفقاً ألحد التجسيدات حيث 2من الشكل  100اجلهاز امليداين 
بشكل بديل، ميكن أن تكون الوحدة . حمول تناظريعبارة عن  150لتحويل مصدر القدرة 

عبارة عن وحدة منطية  4اليت مت توضيحها يف الشكل  150النمطية لتحويل مصدر القدرة  15 

كما متت مناقشته أعاله . 3من الشكل  200يف اجلهاز امليداين  250لتحويل مصدر القدرة 
لشكل  أوىل وحدة طرفية  150القدرة ، تتضمن الوحدة النمطية لتحويل مصدر 2فيما يتعلق 

 142على سبيل املثال، مصدر القدرة األوّيل (لالقرتان مع مصدر القدرة األوّيل  152للقدرة 
نية للقدرة )2من الشكل  على سبيل املثال، (عضد لالقرتان مبصدر قدرة م 154، وحدة طرفية 

لثة للقدرة )2من الشكل  146مصدر قدرة معضد  لتوصيل القدرة من  156، ووحدة طرفية  20 



 

جلهاز امليداين  على سبيل املثال، عن طريق منظم (مصدر القدرة األوّيل أو مصدر القدرة املعضد 
لشكل ). 2من الشكل  160اجلهد  ، ميكن 2كما متت أيضاً مناقشته أعاله فيما يتعلق 

يداين الكامل أو للجهاز امل 156لى الوحدة الطرفية الثالثة للقدرة عتوصيل القدرة املستخدمة 
على  156، و154، 152تتضمن كل من الوحدات الطرفية . فقط جزء من اجلهاز امليداين

، أو .األقل نقطة اتصال إجيابية وسلبية، ميكن أن تكون كل منها عبارة عن وصلة، مسمار، إخل 5 

حىت نقطة اختيارية على سلك، مسار أو مستوى متصل من الوحدة النمطية لتحويل مصدر 
  .150رة القد

قابل للتنفيذ يف حالة  150تكون الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة التوضيحية ] 0048[
لوحدة الطرفية الثالثة للقدرة  152أوىل من التشغيل القرتان الوحدة الطرفية األوىل للقدرة 

نية من التشغيل القرتان الوحدة الطرفية الثان156 ية للقدرة ، ويكون قابًال للتنفيذ يف حالة  10 

يعتمد كل من احلالة األوىل واحلالة الثانية من . 156لوحدة الطرفية الثالثة للقدرة  154
. أو مصدر القدرة املعضد/أو مستوى اجلهد ملصدر القدرة األوّيل و/التشغيل على حالة االقرتان و

غيل على ما إذا مت أو احلالة الثانية من التش/على سبيل املثال، ميكن أن تعتمد احلالة األوىل و
أو /و 154لوحدة الطرفية األوىل للقدرة أو مصدر القدرة املعضد /اقرتان مصدر القدرة األوّيل و
أو احلالة /كمثال آخر، تعتمد احلالة األوىل و. ، على الرتتيب154الوحدة الطرفية الثانية للقدرة  15 

أو مصدر القدرة /األوّيل والثانية من التشغيل بشمل إضايف على ما إذا كان مصدر القدرة 
  .املعضد قادراً على توفري مستوى جهد حمدد

يف احلالة  150يف التجسيد التوضيحي، تكون الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة ] 0049[
تقرتن ملصدر  152الوحدة الطرفية األوىل للقدرة ) 1األوىل من التشغيل عندما يكون كل من 

ثال، عن طريق منفذ القدرة األويل، على سبيل املثال، منفذ القدرة على سبيل امل(القدرة األوّيل  20 



 

مبصدر القدرة  154مل تقرتن الوحدة الطرفية الثانية للقدرة ) 2، و)2من الشكل  140 األوىلّ 
على سبيل املثال، مل يتم اقرتان مصدر القدرة املعضد مبنفذ القدرة املعضد، على سبيل (املعضد 

أو يكون جهد مصدر قدرة أوّيل مقرتن /و )2من الشكل  142املعضد املثال، منفذ القدرة 
على سبيل املثال، (حدية مستوى جهد قيمة من أعلى  152لوحدة الطرفية األوىل للقدرة 

لوحدة الطرفية الثانية للقدرة مستوى من أعلى  يتم ). 154جهد ملصدر القدرة املعضد املقرتن  5 

ه وصف خمتلف األمثلة ملستو   .ت جهد القيمة احلديةأد
يف  150تكون الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة يف جتسيد توضيحي آخر، ] 0050[

على (مبصدر قدرة معضد  154احلالة الثانية للتشغيل عند اقرتان الوحدة الطرفية الثانية للقدرة 
مل ) 1وسواء ، )2من الشكل  142منفذ القدرة املعضد  مثلسبيل املثال، منفذ القدرة املعضد، 

لوحدة الطرفية األوىل للقدرة  على سبيل املثال، ال يتم ( 152يتم اقرتان مصدر القدرة األوّىل  10 

، أو )2من الشكل  140منفذ القدرة األوّيل  مثلاقرتان مصدر القدرة األوّيل مبنفذ قدرة أوّيل، 
لوحدة الطرفية األوىل للقدرةيتم اقرتان مصدر القدرة ) 2 على سبيل املثال، عن ( 152 األوّيل 

ولكن ال يعد مصدر  )2من الشكل  140منفذ القدرة األوّيل  مثلمنفذ قدرة أوّيل، طريق 
  .القدرة األوّيل قادراً على توفري مستوى جهد القيمة احلدية

اليت مت توضيحها يف  150يف الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة التوضيحية ] 0051[ 15 

جراء التحويل بني مصدر القدرة األوّيل ، تقوم جمم4الشكل  وعة دوائر االتصال التناظرية 
تتضمن الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة ، التحديدعلى وجه . ومصدر القدرة املعضد

يف املسار بني اجلانب  280جمموعة الصمامات الثنائية اليت تتضمن الصمام الثنائي  150
للوحدة الطرفية الثالثة للقدرة  املوجبواجلانب  152قدرة للوحدة الطرفية األوىل لل املوجب
، كما 4-284خالل  1-284مزودة بصمامات ثنائية  284، وحلقة الصمام الثنائي 156 20 



 

أو الصمامات الثنائية /و 280ميكن أن تكون الصمامات الثنائية . 4مت توضيحها يف الشكل 
مرتفعة  Schottkyعن صمامات ثنائية جملموعة الصمامات الثنائية عبارة  4-284 إىل 284-1

  .، على سبيل املثالالقدرة ومنخفضة الفقد
 4اليت مت توضيحها يف الشكل  150تعمل الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة ] 0052[

عن طريق الوحدة الطرفية األوىل (لتحديد مصدر القدرة جلهاز ميداين من مصدر القدرة األوّيل  5 

عندما يكون مصدر القدرة األوّيل قادراً على ) 156الثالثة للقدرة  طرفيةالوالوحدة  152للقدرة 
لوحدة الطرفية املعضد عند اقرتان مصدر القدرة . القيمة احلدية على األقل توفري مستوى جهد

يعد مستوى ، 150من الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة التوضيحي  154لقدرة الثانية ل
ً ملستوى جهد مصدر القدرة املعضد إذا افرتضنا التوافق التام الخنفاض جهد القيمة احلدية مسا و

عند . 4-284 إىل 1-284والصمامات الثنائية  280اجلهد عرب الصمامات الثنائية  10 

وتتباين كل من  280ينخفض اجلهد عرب الصمام الثنائي املمارسة، على الرغم من ذلك، 
لتايل، يك. 4-284 إىل 1-284الصمامات  لنسبة و ون مستوى جهد القيمة احلدية 

ً ملستوى اجلهد ملصدر القدرة املعضد  150للوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة  مساو
الذي يناظر عدم توافق إخنفاض اجلهد للصمامات أو السليب  املوجبجهد اإلزاحة إلضافة إىل 

 15  .4-284 إىل 1- 284وواحد أو أكثر من الصمامات الثنائية  280الثنائية 

يف التصور التوضيحي حيث يتم اقرتان مصدر قدرة أوّيل قادراً على تزويد القدرة عند ] 0053[
لوحدة الطرفية األوىل للقدرة  6.90 ويتم اقرتان مصدر قدرة معضد قادراً على ، 152فولت 

لوحدة الطرفية الثانية للقدرة  7.20تزويد قدرة عند  تيجة ، ويكون جهد اإلزاحة ن154فولت 
فولت، يكون مستوى جهد مصدر القدرة األوّيل أقل من  0.05-لعدم توافق الصمام الثنائي 

لتايل ، )فولت 7.15= فولت  0.05 –فولت  7.20أي، (مستوى جهد القيمة احلدية  و 20 



 

حدة الطرفية الثالثة سوف يزود مصدر القدرة املعضد فقط القدرة للجهاز امليداين عن طريق الو 
درة حيث يتم تركيب كل من مصدر القدرة األويلّ  .156للقدرة  ومصدر القدرة  يف تصورات 

ً تقريباً  ميكن أن ، )بعد حساب جهد اإلزاحة(املعضد ويكون كل من جهد مصدر القدرة مساو
لطبع، عند اتصال واحد . تزود كل من مصادر القدرة بشكل مؤقت القدرة للجهاز امليداين و

لوحدة الطرفية للقدرة  )مصدر قدرة أوّيل أو مصدر القدرة املعضدأي، (فقط من مصادر القدرة  5 

لوحدة الطرفية األوىل للقدرة (ذات الصلة  ، 154أو الوحدة الطرفية الثانية للقدرة  152أي، 
  .، ميكن فقط أن يزود مصدر القدرة املتصل القدرة للجهاز امليداين)على الرتتيب

موعة دوائر االتصال داخل الوحدة النمطية لتحويل تعد التصميمات األخرى جمل] 0054[
أو /و 280على سبيل املثال، ميكن وضع الصمامات الثنائية . ممكنة 150مصدر القدرة 

ال متثل الوحدة النمطية لتحويل عالوة على ذلك، . بطريقة خمتلفة 4-284 إىل 284-1 10 

على سبيل املثال، جسيدات، يف بعض الت. حمول تناظري يف جتسيدات معينة 150مصدر القدرة 
يف هذه التجسيدات، . عبارة عن حمول رقمي 150متثل الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة 

حتويل جمموعة دوائر االتصال  150ميكن أن تتضمن الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة 
الة حتويل يتم التحكم مزودة حب )الرتانزستورات مرتفعة القدرةأو أكثر من  واحدعلى سبيل املثال، (

ستخدام معاجل، على سبيل املثال،  ستخدام إشارة حتكم رقمية مت إنتاجها   15 120املعاجل فيها 

ميكن أن يقوم املعاجل، على سبيل املثال، بتحديد ما إذا قام مصدر القدرة األوّيل . 2من الشكل 
عن طريق استقبال املعلومات على سبيل املثال، (بتوفري مستوى جهد القيمة احلدية على األقل 

رسال إشارة حتكم مناظرة إىل الوحدة ، )من دائرة كاشف اجلهد ويعتمد على أن يقوم التحديد 
ميكن أن يكون . لضبط احلالة املالئمة للمحول الرقمي 150النمطية لتحويل مصدر القدرة 

ية احملدد بشكل عبارة عن مستوى جهد القيمة احلدمستوى جهد القيمة احلدية حملول رقمي  20 



 

ت اليت مت ختزينها على سبيل املثال، . مسبق لبيا ميكن أن يتم متثيل مستوى جهد القيمة احلدية 
، )3من الشكل  224أو الذاكرة  2من الشكل  124الذاكرة على سبيل املثال، (يف ذاكرة ما 

يف جتسيد آخر، . ياليت يتم الوصول إليها عن طريق املعاجل الذي يتحكم يف حالة احملول الرقم
عبارة عن حمول قابل للتحكم فيه  150ميكن أن تكون الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة 

 ً  5  .)مفصليحمول على سبيل املثال، (يدو

ب عبارة عن مساقط منظورية للجزء الداخلي من اجلهاز امليداين 5أ و5األشكال ] 0055[
يف موضع ) 310أي، وحدة قدرة منطية (توضح مصدر قدرة أوّيل توضيحي  300التوضيحي 

، على سبيل املثال، مماثًال 300ميكن أن يكون اجلهاز امليداين . مت إزالته وتركيبه، على الرتتيب
أو ميكن تضمينه يف نظام التحكم يف العملية على /، و2من الشكل  100للجهاز امليداين 

عتباره أحد األجهزة على ( 1من الشكل  5سبيل املثال نظام التحكم يف العملية  سبيل املثال،  10 

مبيت اجلهاز  300أ، يتضمن اجلهاز امليداين 5إلشارة أوًال إىل الشكل ). 36-30امليدانية 
يف . متني، على سبيل املثالهيكل بالستيكي أو فلزي يكون عبارة عن الذي  314امليداين 

عن  314يت اجلهاز امليداين يتم الوصول إىل مبأ، 5املوضح يف الشكل  300اجلهاز امليداين 
أ عن جزء مبيت اجلهاز امليداين الثاين 314طريق فصل جزء مبيت اجلهاز امليداين األول 

. 316ب مبفصل 314أ و314حيث يتم توصيل أجزاء مبيت اجلهاز امليداين ب، 314 15 

ب بوسيلة اقرتان 314أ و314ميكن توصيل أجزاء مبيت اجلهاز امليداين بشكل بديل، 
يف جتسيدات أخرى، . ية أخرى قابلة لإلزالة، على سبيل املثال، اللوالب أو تركيبها إطباقاً ميكانيك

 300قابًال للوصول إليه عن طريق فتح اجلهاز  314ال يعد اجلزء الداخلي ملبيت اجلهاز امليداين 
  .ذه الطريقة



 

بتة داخل جزء مبي 320 (PCB)يتم تركيب لوح دائرة مطبوعة ] 0056[ ت اجلهاز بصورة 
غري  PCB  320على سبيل املثال، على جانب (وميكن أن يتضمن أ، 314امليداين األول 

أو غري ذلك من جمموعة دوائر االتصال /واحد أو أكثر من املعاجلات و) أ5املوضح يف الشكل 
ذي ميكن واجهة الشبكة البينية، معاجل، وذاكرة، ال PCB  320ميكن أن يتضمن . أو األجهزة

، على 2من الشكل  124، والذاكرة 120، معاجل 110ن مماثًال لواجهة الشبكة البينية أن يكو  5 

جزء من جمموعة دوائر االتصال  PCB  320ميكن أن يتضمن عالوة على ذلك، . سبيل املثال
على (داخل نظام التحكم يف العملية  300للجهاز امليداين  أو مجيعها املصاحبة للوظيفة األولّية

). 2من الشكل  130يف العملية  الوظيفي لإلطار، جمموعة دوائر االتصال املصاحبة سبيل املثال
الوحدة النمطية  مثلجمموعة دوائر اتصال إضافية،  PCB  320كذلك، ميكن أن يتضمن 

أو منظم اجلهد /و 150لتحويل مصدر القدرة املماثلة للوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة  10 

  .2من الشكل  160املماثل ملنظم اجلهد 
متصل مببيت اجلهاز امليداين  322هوائي  300اجلهاز امليداين التوضيحي يتضمن ] 0057[

على سبيل املثال، شبكة (لالتصال عن طريق شبكة السلكية لنظام التحكم يف العملية  314
، على سبيل املثال، 322ميكن أن يكون اهلوائي ). 1من الشكل  14االتصال الالسلكية 

ً بواجهة الشبكة البينية 2من الشكل  114للهوائي مماثًال  على سبيل املثال، مماثًال (، ومقرت 15 

على ( 314املوجودة داخل مبيت اجلهاز امليداين  )2من الشكل  110لواجهة الشبكة البينية 
  .)PCB  320سبيل املثال، على 

جراء تقو  324ب على وحدة منطية 314جزء مبيت اجلهاز امليداين حيتوي ] 0058[ م 
ميكن أن . ، على سبيل املثال، استشعار موضع الصمام300وظيفة أولّية جلهاز التحكم امليداين 

، على سبيل 2من الشكل  130يف العملية  الوظيفي لإلطارمماثلة  324تكون الوحدة النمطية  20 



 

ثال، على سبيل امل(واحد أو أكثر من املعاجلات  324الوحدة النمطية ميكن أن تتضمن . املثال
اليت تتحكم يف تشغيل ) 324داخل الوحدة النمطية  PCBsيتم تركيبه على واحد أو أكثر من 

ت جهاز االستشعار( 324الوحدة النمطية  وبشكل ). على سبيل املثال، احلصول على بيا
عن طريق واحد أو أكثر من املعاجلات  324بديل، ميكن التحكم يف تشغيل الوحدة النمطية 

 PCB 320.  5على 

نية 314يتم توصيل جزء مبيت اجلهاز امليداين ] 0059[ ب ميكانيكياً بوحدة منطية خارجية 
جراء وظيفة أولّية أخرى جلهاز التحكم امليداين  326 ضبط ، على سبيل املثال، 300تقوم 

 130يف العملية  يالوظيف لإلطارمماثلة  326ميكن أن تكون الوحدة النمطية . صمامموضع 
واحد أو أكثر من  326ميكن أن تتضمن الوحدة النمطية . ، على سبيل املثال2من الشكل 
اليت تتحكم يف تشغيل ) PCBsعلى سبيل املثال، مت تركيبه على واحد أو أكثر من (املعاجلات  10 

ضغط اهلواء عن طريق صمام بكرة امللف يف على سبيل املثال، ضبط ( 326الوحدة النمطية 
عن طريق  326ل بديل، ميكن التحكم يف تشغيل الوحدة النمطية بشك. )326الوحدة النمطية 

  .PCB 320واحد أو أكثر من املعاجلات على 
أو الوحدة النمطية /و 324يف جتسيدات حيث يتم التحكم يف الوحدة النمطية ] 0060[

أو التجسيدات حيث يتم /، وPCB 320عن طريق واحد أو أكثر من املعاجلات على  326 15 

أو الوحدة النمطية /و 324إىل الوحدة النمطية  310من الوحدة النمطية للقدرة  توجيه القدرة
قران 326 لوحدة  PCB 320، ميكن أن تقوم واحدة أو أكثر من الوصالت الكهربية 

، توفر وصلة الكبل الشريطي 300يف اجلهاز امليداين التوضيحي . النمطية املالئمة) لوحدات(
  .ستخدام الكبل الشريطي نفسه الذي مل يتم توضيحه لإليضاح جزء من هذه الوصلة، 328



 

أ 5الذي مت توضيحه يف األشكال  300أن اجلهاز امليداين التوضيحي يف حني ] 0061[
إلجراء وظائف أولّية داخل نظام  326، 324ب يتضمن اثنني من الوحدات النمطية 5و

وحدة منطية واحدة فقط، أو أكثر من التجسيدات األخرى التحكم يف العملية، ميكن أن تتضمن 
عالوة على ذلك، ميكن أن تتضمن جتسيدات أخرى واحدة أو . اثنني من هذه الوحدات النمطية

 5 314مببيت اجلهاز امليداين ) أو تتصل خارجياً (أكثر من الوحدات النمطية اليت مت وضعها داخل 

داخل جزء مبيت  324ة النمطية على سبيل املثال، ميكن أن يتم تضمني الوحد. بطريقة خمتلفة
على سبيل املثال، مماثًال ( 314ويتصل خارجياً مببيت اجلهاز امليداين أ، 314اجلهاز امليداين 

  .عن طريق كبل خارجي 314، أو تتصل مببيت اجلهاز امليداين )326للوحدة النمطية 
 310ة ب، تكون وحدة القدرة النمطي5أ و5يف التجسيد التوضيحي لألشكال ] 0062[

توفر  330وصالت  300يتضمن اجلهاز امليداين . عبارة عن وحدة قدرة منطية قابلة لإلزالة 10 

يف بعض . 310منفذ قدرة أوّيل لالقرتان كهربياً بوسيلة اقرتان قابلة لإلزالة لوحدة القدرة النمطية 
ما هو عند إدخاله ك( 310كهربياً بوحدة القدرة النمطية   330تقرتن الوصالت التجسيدات، 

على سبيل (لوحدة طرفية من الوحدة النمطية لتحويل مصدر قدرة ) ب5موضح يف الشكل 
وحدة القدرة الطرفية  مثل، )PCB 320املثال، وحدة منطية لتحويل مصدر قدرة مت تركيبه على 

تتضمن . 4و 2يف األشكال  150من الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة  152األوىل  15 

ب لالقرتان بوسيلة اقرتان 330أ ووصلة سالبة 330األقل وصلة موجبة على  330الوصالت 
ب، على الرتتيب، من وحدة القدرة 332أ ووصلة سالبة 332قابلة لإلزالة تتضمن وصلة موجبة 

ووحدة القدرة النمطية التوضيحية  300لنسبة للجهاز امليداين التوضيحي . 310النمطية 
بشكل إضايف مستوى ما من االقرتان  332والوصالت  330، توفر الوصالت 310

يف التجسيد الذي مت . 310ووحدة القدرة النمطية  300امليكانيكي بني اجلهاز امليداين  20 



 

عبارة  332عبارة عن قابس موزي، وكل وصلة  330أ، تكون كل وصلة 5توضيحه يف الشكل 
  .عن جلبة موزية اليت تتزاوج ميكانيكياً مع القابس املوزي ذو الصلة

الذي يوجد، عند تزاوج  334لوح  310تتضمن وحدة القدرة النمطية التوضيحية ] 0063[
كما هو موضح يف   314، داخل مبيت اجلهاز امليداين 332مع الوصالت  330الوصالت 

 5 300جلهاز امليداين  334يف بعض التجسيدات، ميكن ميكانيكياً تثبيت اللوح . ب5الشكل 

. 310ري ذلك من الوسائل عند تركيب وحدة القدرة النمطية عن طريق مشابك، لوالب، أو غ
مبيت حيتوي  336يتضمن كل نظري بطارية . 334على اللوح  336يتم تركيب نظائر البطارية 

، على سبيل املثال، بطارية كلوريد ثيونيل )ب5أ أو 5غري موضح يف األشكال (على بطارية 
ت داخل النظائ. الليثيوم بشكل متسلسل عن طريق مسارات على  336ر ميكن توصيل البطار
لكامل 334اللوح   10 7.2على سبيل املثال، (، على سبيل املثال، وتوفر جهد حمدد عند شحنها 

ت 336أ و336فولت حيث حيتوي كل من نظائر البطارية  ب على واحد من اثنني من البطار
  ).فولت املتصلة بشكل متسلسل 3.6

أي، وحدة قدرة منطية (أ 5قدرة األوّيل املوضح يف الشكل يف حني يكون ملصدر ال] 0064[
. تصميم مت وصفه أعاله، ميكن استخدام مصادر قدرة أولية خمتلفة يف جتسيدات أخرى) 310

بطارية واحدة فقط أو أكثر من  على سبيل املثال، ميكن أن يتضمن مصدر القدرة األويلّ  15 

كمثال آخر، ميكن أال يتضمن . ت على التوازيأو ميكن توصيل العديد من البطار/بطاريتني، و
على سبيل املثال، ميكن أن حيتوي مصدر القدرة األوّيل ( 334مصدر القدرة األوّيل اللوح 

ت، دون    .)336أو نظائر البطارية  334اللوح لكامل على واحدة أو أكثر من البطار
 . 340تلدين منطقة  PCB  320، يتضمن 300داخل اجلهاز امليداين التوضيحي ] 0065[

عند تركيب وحدة  310ووحدة القدرة النمطية PCB  320بني  340تلدين المنطقة  تكمن 20 



 

ب، 5كما هو موضح يف الشكل   300يف اجلهاز امليداين التوضيحي  310القدرة النمطية 
أو غري ذلك من معايري  ISملتزماً مبعايري  300وميكن أن يعمل على جعل اجلهاز امليداين 

على احلفاظ على الطاقة بعيداً  340ميكن أن تساعد منطقة التلدين على سبيل املثال، . ماناأل
  PCBعن أي غازات قابلة لالحرتاق يف اهلواء، أو من أي غبار قابل لالحرتاق على سطح 

320.  5 

 300يتضمن اجلهاز امليداين التوضيحي ، 330إلضافة إىل وصالت القدرة ] 0066[
على سبيل املثال، واجهة بينية (القرتان بواجهة بينية لالتصال السلكي  للسماح 342وصالت 

HART على سبيل اإلعدادأو /و للصيانةميكن استخدام الواجهة البينية السلكية ). سلكية ،
للمرة األوىل، ميكن بشبكة السلكية  300قبل اتصال اجلهاز امليداين على سبيل املثال، . املثال

أو ميكن أن حتتاج /عن طريق واجهة بينية سلكية، و اإلعداد 300يداين أن يتطلب اجلهاز امل 10 

أن يتم احلصول عليها عن طريق الواجهة البينية السلكية  300اجلهاز امليداين  عناملعلومات 
ميكن أن يرتبط الشخص املسؤول عن الصيانة . إىل نظام التحكم يف العملية إدخاهلاحييث ميكنها 

جلهاز امليداين لنظام التح واإلعداد حتقيقاً هلذا  342عن طريق الوصالت  300كم يف العملية 
ليد،  ليد  مثلالغرض عن طريق استخدام جهاز حممول  يف . 1من الشكل  55جهاز حممول 

أ عبارة عن قوابس موزية، ميكن استخدام 5املوضحة يف الشكل  342حني تكون الوصالت  15 

ميكن أن تتضمن وحدة ب، 5أ و5حها يف األشكال على الرغم من عدم توضي. وصالت أخرى
لوصالت ) على سبيل املثال، جلبة موزية(وصالت  310القدرة النمطية  وتعمل  342تقرتن 

لوصالت " (ملرور خالل" القرتان  حىت عند تركيب وحدة القدرة  342أي، تسمح جلهاز 
  .342الوصالت  300ين يف بعض التجسيدات، ال يتضمن اجلهاز امليدا). 310النمطية 



 

اليت تعمل كمنفذ قدرة  344أيضاً مناطق االتصال  300يتضمن اجلهاز امليداين ] 0067[
يف أحد . 300جلهاز امليداين ) غري موضح(معضد القرتان مصدر القدرة املعضد كهربياً 

 وحدةمن اً مبصدر قدرة معضد لوحدة طرفية كهربي  344تقرتن مناطق االتصال التجسيدات، 
نية  مثل، )PCB 320على سبيل املثال، على (منطية لتحويل مصدر قدرة  وحدة قدرة طرفية 

تتضمن مناطق . 4و 2يف األشكال  150من الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة  154 5 

ب لالقرتان 344أ على األقل ومنطقة اتصال سالبة 344منطقة اتصال موجبة  344االتصال 
) على سبيل املثال، منطقة اتصال موجبة مناظرة ومنطقة اتصال سالبة(زالة بوسيلة اقرتان قابلة لإل
 300لتوضيحي داخل اجلهاز امليداين ا 344يتم وضع مناطق االتصال . ملصدر قدرة معضد

كما هو   314داخل مبيت اجلهاز امليداين  310حبيث إنه عند تركيب وحدة القدرة النمطية 
 10  .إليها قابلة للوصول 344 تصالمناطق االب، تظل 5موضح يف الشكل 

عبارة عن أسطح أو  300للجهاز امليداين التوضيحي  344تعد مناطق االتصال ] 0068[
ئيةشفاه توصلية توفر هياكل توصيلية إلحلاق  األسالك من مصدر قدرة معضد /الوصالت الكهر

ئيةعلى سبيل املثال، عن طريق ( كن توصيل ميعلى سبيل املثال، . )شابكمب وصالت كهر
ئيةعن طريق تثبيت  344مصدر قدرة املعضد ملناطق االتصال  من مناطق  الوصالت الكهر

ب اللكرتودات موجبة وسالبة لبطارية ما، أو 344أ ومنطقة اتصال سالبة 344االتصال املوجبة  15 

متت كما . 310لوصالت موجبة وسالبة ملصدر قدرة معضد مطابق لوحدة القدرة النمطية 
، ميكن أن تتضمن التجسيدات األخرى بدًال من ذلك 3و 2ألشكال ل لنسبةأعاله مناقشته 

من منافذ القدرة املعضدة، مصادر القدرة املعضدة، ووسائل االقرتان القابلة لإلزالة، أنواع خمتلفة 
لكامل أو ميكن  على سبيل املثال، بعض (إزالة منفذ قدرة املعضد ووسيلة اقرتان قابلة لإلزالة 

 20  ).300واع مصادر القدرة املعضدة اليت مت دجمها داخل اجلهاز امليداين أن



 

حبيث إنه  300للجهاز امليداين التوضيحي  314يتم تصميم مبيت اجلهاز امليداين ] 0069[
ب، ميكن غلق اجلهاز 5كما هو موضح يف الشكل   310مبجرد تركيب وحدة القدرة النمطية 

يف حني . ب معاً 314أ و314يت اجلهاز امليداين عن طريق جلب أجزاء مب 300امليداين 
ب منوذج ما حيث يعد من غري املمكن الوصول إىل مناطق االتصال 5أ و5توضح األشكال 

يف بعض التجسيدات األخرى  300ملصدر القدرة املعضد مبجرد غلق اجلهاز امليداين  344 5 

، مما يوفر وصلة متر 314 قطع يف مبيت اجلهاز امليداينتضمني  ن طريقعلى سبيل املثال، ع(
  .).، إخل314خالل مبيت اجلهاز امليداين 

عتبارها /يف حني مت وصف خمتلف وظائف و] 0070[ أو أنظمة األجهزة امليدانية هنا 
ت"، "وحدات منطية" ، من املالحظ أن هذه املصطلحات غري "وظيفية إطارات"، أو "مكو

ى ذلك، بينما مت وصف االخرتاع احلايل عالوة عل. مقصورة على وحدات أحادية متكاملة 10 

إلشارة إىل أمثلة حمددة، يكون املقصود من هذه األمثلة أن تكون توضيحية فقط، وال يقصد 
أنه ميكن اجراء سيكون واضحاً لذوي املهارة العادية يف هذا اجملال . منها حتديد االخرتاع احلايل

 الكشف عنها دون االبتعاد عن فحوى التغريات، اإلضافات، أو احلذف للتجسيدات اليت مت
  .ونطاق االخرتاع احلايل

15 



 

  عناصر احلماية

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20

لقدرة بشكل متواصل لالستخدام يف نظام التحكم يف العملية،  -1 جهاز ميداين مزود 
  :حيث يشتمل اجلهاز امليداين على

  مبيت جهاز ميداين؛
  و رة أوّيل مت وضعه داخل مبيت اجلهاز امليداين أو يتصل به؛منفذ قد

وحدة منطية لتحويل مصدر قدرة مشتملة على وحدة طرفية أوىل للقدرة، وحدة طرفية 
لثة للقدرة، حيث    نية للقدرة، ووحدة طرفية 

  يتم اقرتان الوحدة الطرفية األوىل للقدرة مبنفذ القدرة األوّيل،
لطرفية الثالثة للقدرة لتوصيل القدرة املستخدمة على الوحدة الطرفية يتم تصميم الوحدة ا

  الثالثة للقدرة جلزء على األقل من اجلهاز امليداين،
تكون الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة قابل للتشغيل يف حالة التشغيل األوىل 

لوحدة الطرفية الثالثة للقدر    و ة،القرتان الوحدة الطرفية األوىل للقدرة 
تعد الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة قابلة للتشغيل يف حالة التشغيل الثانية القرتان 

لوحدة الطرفية الثالثة للقدرة   ، الوحدة الطرفية الثانية للقدرة 
نية عندما   :حيث تكون الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة يف حالة تشغيل 

يت منفذ القدرة األويل إما ة تقرتن الوحدة الطرفية الثانية للقدر  ) 1مبصدر القدرة املعزز و
غري مقرتن مبصدر القدر االويل، وإما مقرتن مبصدر القدرة األويل عندما يتعذر على 

  مصر القدرة األويل توفري مستوى للجهد؛
ذا املبيت،  منفذ القدرة املعزز الذي مت وضعها داخل مبيت اجلهاز امليداين أو املتصل 

يئة منفذ القدرة املعزز لالقرتان واملقرت  لوحدة الطرفية الثانية للقدرة، حيث تتم  ن 
  . مبصدر القدرة املعزز عرب وسيلة اقرتان قابلة لإلزالة
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2  
3 

لقدرة بشكل مستمر وفقاً لعنصر احلماية   -2 ، حيث يتم 1اجلهاز امليداين املزود 
قدرة األوّيل عن طريق وسيلة اقرتان قابلة تصميم منفذ القدرة األوّيل القرتان مصدر ال

  .لإلزالة ملصدر القدرة األويلّ 
  

1  
2 

لقدرة بشكل مستمر وفقاً  -3  ، حيثلعناصر احلماية السابقةاجلهاز امليداين املزود 
  . يف حالة اقرتان دائم مع الوحدة الطرفية للقدرة الثانية مصدر القدرة املعززكون ي

 

1  
2  
3 

لقدرة بشكل مستمر وفقاً لعنصر احلماية اجلهاز امل  -4 ، حيث يتضمن 1يداين املزود 
: مصدر القدرة املعزز على واحدة على األقل يتم اختيارها من اجملموعة املكونة من

  .املخزنة للطاقة ASICبطارية، مواسع، و
  

1  
2  
3  
4  
5 

لقدرة بشكل مستمر وفقاً  -5 إن ، حيث السابقةلعناصر احلماية اجلهاز امليداين املزود 
الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة عبارة عن حمول تناظري يتضمن جمموعة من 

  الصمامات الثنائية، و
إلضافة  ً ملستوى اجلهد ملصدر القدرة املعزز  يكون مستوى جهد القيمة احلدية مساو

  .الثنائية اخنفاض اجلهد جملموعة الصماماتمع إىل جهد اإلزاحة املناظر لعدم التوافق 
  

1  
2  
3 

لقدرة بشكل مستمر وفقاً  -6  إن ، حيثلعناصر احلماية السابقةاجلهاز امليداين املزود 
يكون مستوى و  الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة تكون عبارة عن حمول رقمي،

  .جهد القيمة احلدية عبارة عن مستوى جهد القيمة احلدية احملدد بشكل مسبق
  
  



 

1  
2  
3  

 

لقدرة بشكل مستمر وفقاً ا -7 ، حيث لعناصر احلماية السابقةجلهاز امليداين املزود 
تكون الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة عبارة عن حمول قابل للتحكم فيه بشكل 

  .يدوي
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لقدرة بشكل مستمر وفقاً  -8  ، حيثلعناصر احلماية السابقةاجلهاز امليداين املزود 
  :  الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة يف حالة أولية من التشغيل عندمايت

ملصدر األويل للقدرة عرب منفذ القدرة األولية و   تقرتن الوحدة الطرفية األوىل للمصدر 
ال يقرتن منفذ القدرة املعزز مبصدر  )iوعلى األقل وحدة حمددة من اجملموعة تتالف من 

  صدر القدرة األويل أعلى مستوى اجلهد احلدية، وجهد م) iiالقدرة املعزز و
نية من التشغيل عندما   :الوحدة النمطية لتحويل مصدر القدرة يف حالة 

  تقرتن الوحدة الطرفية الثانية للمصدر مبصدر القدرة املعزز عرب منفذ القدرة املعزز و
قرتن مبصدر القدرة م) iiغري مقرتن مبصدر القدرة األويل أو ) iمنفذ القدرة األويل إما 

  .األويل عندما يتعذر على مصدر القدرة األويل توفري مستوى جهد حدية
  

1  
2 

لقدرة بشكل مستمر وفقاً  -9 ، حيث لعناصر احلماية السابقةاجلهاز امليداين املزود 
ملعاجل أيًضايشتمل    .على معاجل وواجهة شبكة بينية مقرتنة بشكل متصل 

  

1  
2 

لقدرة بشكل مستمر وفقاً لعنصر احلماية اجلهاز املي  -10 ، حيث يتم 9داين املزود 
  .تصميم واجهة الشبكة البينية لالتصال وفقاً لربوتوكول الشبكة الالسلكية

  

1  
2  
3 

لقدرة بشكل مستمر وفقاً لعنصر احلماية   -11 ، حيث 9اجلهاز امليداين املزود 
 املقرتنتعلق جبهد مصدر القدرة األوّيل تتسبب واجهة الشبكة البينية يف إحداث إشارة ت

  .مبنفذ القدرة األوّيل ليتم إرساهلا إىل حمطة العمل عن طريق الشبكة الالسلكية
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طريقة لتوفري قدرة مستمرة للجهاز امليداين يف نظام التحكم يف العملية، حيث  -12
  :الطريقة علىتشتمل 

  توفري مبيت اجلهاز امليداين؛
  توفري منفذ القدرة األوّيل الذي مت وضعها داخل مبيت اجلهاز امليداين أو متصًال به؛

لثة للقدرة،  نية للقدرة، ووحدة طرفية  توفري وحدة طرفية أوىل للقدرة، وحدة طرفية 
  حيث

  و درة األوّيل،يتم اقرتان الوحدة الطرفية األولية للقدرة مبنفذ الق
يتم تصميم الوحدة الطرفية الثالثة لتوصيل القدرة املطبقة للوحدة الطرفية الثالثة للقدرة 

  جلزء على األقل من اجلهاز امليداين؛
لوحدة الطرفية الثالثة للقدرة أثناء احلالة  اقرتان الوحدة الطرفية األوىل للقدرة تلقائيًا 

  واألوىل من التشغيل؛ 
لوحدة الطرفية الثالثة للقدرة أثناء احلالة اقرتان الوح دة الطرفية الثانية للقدرة تلقائيًا 

  .الثانية من التشغيل
نية للقدرة، حيث حتدث احلالة األوىل  توفري منفذ قدرة معزز مقرتن بوحدة طرفية 

  :للتشغيل عندما
  قدرة األويل، وتقرتن الوحدة الطرفية األوىل للقدرة مبصدر القدرة األويل عرب منفذ ال

ال يقرتن منفذ القدرة املعزز مبصدر قدرة ) 1واحد على األقل من اجملموعة املكونة من 
  و يكون جهد مصدر القدرة األوّيل أعلى من مستوى جهد القيمة احلدية،) 2معزز و

  :احلالة الثانية للتشغيل حتدث عندما
  زز، وتقرتن الوحدة الطرفية الثانية للقدرة مبصدر القدرة املع

مقرتن مبصدر ) 2غري مقرتن مبصدر القدرة األوّيل أو ) 1إما  الثاينيكون منفذ القدرة 
القدرة األوّيل عندما يكون مصدر القدرة األوّيل غري قادر على توفري مستوى جهد 

  .القيمة احلدية
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  :على أيًضا ، حيث تشتمل12الطريقة وفقاً لعنصر احلماية  -13
الوحدة الطرفية الثالثة للقدرة أثناء من للقدرة تلقائيًا  الثانيةالوحدة الطرفية  إزالة اقرتان

  .من التشغيل األوىلاحلالة 
لوحدة الطرفية الثالثة للقدرة أثناء احلالة  للقدرة تلقائياً  وىلإزالة اقرتان الوحدة الطرفية األ

  .من التشغيل الثانية
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  

 



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0007902 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  05/01/2013 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  05/01/2033 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


